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 ةية بالقضاء على التمييز ضد المرأاللجنة المعن

 واألربعونتاسعة الالدورة 

   9111 يوليو/سبوز 11-96
 آلراءا  

 
 71/8002البالغ رقم   

 
مكتـ  مركـ  اغبقـوق ااقبابيـ     يبثلهـاماريا دي لورديس دا سيلفا بيمنتـ،   :مقدم من

 الدعوة غبقوق اانسان
 (اةدا سيلفا بيمنت، تيكسريا )متوفألني  :الضحي  اؼب عوم 
 الربازي، :الد ل  الطرف
 )الرسال  األ ىل( 9114نوفمرب تشرين الثاين/ 01 :تاريخ البالغ

  
ــــو  92اعتمــــدت اللانــــ  اؼبقنيــــ  بالقضــــا  علــــ  التمييــــ   ــــد اؼبــــرأة      9111سبوز/يولي

مـن الرب توكـول اتيتيـاري   ذلـ   4مـن اؼبـادة  0النص اؼبرفق باعتباره آرا  اللانـ  دبوبـ  الفقـرة 
 .14/9115فيما ىبتص بالبالغ رقم 
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 المرفق
ة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بموجــ  أ كــا  ــــآراء اللجن  

مــا البروتولــول اارتيــاري اتفاقيــة القضــاء علــى  1 مــا المــا ة 9الفقــرة 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 )الدورة التاسعة واألربعون(
 

 *71/8002البالغ رقم 
)الـــــر تتصـــــرف بصـــــفتها الش صـــــي  ماريـــــا دي لـــــورديس دا ســـــيلفا بيمنتـــــ،   :مقدم من

مكتـــ  الـــدعوة ااقبابيـــ    مركـــ  اغبقـــوق  يبثلهـــا بالنيابـــ  عـــن أفـــراد أســـر ا(  
 غبقوق اانسان

 (اةدا سيلفا بيمنت، تيكسريا )متوفألني  :الضحي  اؼب عوم 
 الربازي، :الد ل  الطرف
 )الرسال  األ ىل( 9114نوفمرب تشرين الثاين/ 01 :تاريخ البالغ

 
مـن اتفاقيـ   14اؼبنشـةة دبوبـ  اؼبـادة   إن اللان  اؼبقنيـ  بالقضـا  علـ  التمييـ   ـد اؼبـرأة 

  القضا  عل  صبيع أشكال التميي   د اؼبرأة
  9111سبوز/يوليو  92   الر ابتمقت 
 ما يلي: تقتمد 

 
 ما البروتولول اارتياري 1ما الما ة  9بموج  الفقرة  الصا رةاآلراء   

ماريـــا دي لـــورديس دا ســـيلفا   9114نوفمرب تشـــرين الثـــاين/ 01 رؤرخاؼبـــمقدمـــ  الـــبالغ  - 1
 
 

فريـد  أكـار   السـيدة نيكـول أملـني  السـيدة أيسـ     نظر ىذا البالغ أعضا  اللان  التاليـ  أظبـاؤىم:شارك  * 
 الســـيدة مايـــاليس أر شـــا د ميـــنفس   الســـيدة فيوليـــت تسيســـيفا أ ري   الســـيدة بـــاربرا إفلـــني بيلـــي   الســـيدة 

زرداين   السيد نيكالس بر ن   السـيدة ناللـ  ؿبمـد بـابر   - بوباديا   السيدة مرمي بلميهوب - أ ليندا بارير 
ي   السيدة يوكو ىاياشي   السـيدة عصـمت باىـان   السـيدة سـوليداد موريـو كدار  -  السيدة ر ث ىالربين

د  ت فيفــا   الســيدة فيوليتــا نوبــا ر   الســيدة بــراميال بــاتن   الســيدة ماريــا ىيلــني لــوبيس د  بيســس بــريس  
يتش   الســيدة فيكتوريــا بوبســكو   الســيدة زىــرة راســخ   الســيدة باتريســيا شــولت    الســيدة د برافكــا ســيمونوف

من النظام الدايلي للانـ     تشـ ك عضـو اللانـ  سـيلفيا بيمنتـ،    31 السيدة ز  شياكيا .   فقا للمادة 
 نظر ىذا البالغ.
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  الـر تتصــرف بصـفتها الش صـي   بالنيابــ  (اؼبتوفـاةدا سـيلفا بيمنتـ، تيكســريا )ألــني بيمنتـ،   الـدة 
ــــ     عــــن أفــــراد أســــرة اؼبتوفــــاة.  يبــــثلهم ــــدعوة غبقــــوق اانســــانمركــــ  اغبقــــوق ااقبابي  (1)مكتــــ  ال

مــن قبــ، الد لــ  الطــرف غبقهــا    ــحي  انتهــاك ىــي دا ســيلفا بيمنتــ، تيكســريا ألــني أن  ون عمــ ي
مـــن اتفاقيـــ  القضـــا  علـــ  صبيـــع أشـــكال التمييـــ   ـــد  19   9اغبيـــاة  الصـــح  دبوبـــ  اؼبـــادتني 

 1651مـــــــارس آذار/ 9حيـــــــ  النفـــــــاذ   ديلـــــــت اتتفاقيـــــــ  بالنســـــــب  للد لـــــــ  الطـــــــرف اؼبـــــــرأة.   
 .9119سبتمرب أيلول/ 95 الرب توكول اتيتياري    
 

 دمة البالغمقها تالوقائع لما قدم  
مــــــن أيــــــ، أفريقــــــي    برازيليــــــ  مواطنــــــ يدا ســــــيلفا بيمنتــــــ، تيكســــــريا   ىــــــألــــــني   لــــــدت 9-1
ؽبــــا ابنــــ   ألــــيس   دريــــانو تيكســــريا دا كونسيســــا   أ. مت  بــــ  مــــن 1641ســــبتمرب أيلول/ 96  
 .1664نوفمرب تشرين الثاين/ 9   تتيكسريا   لد سيلفا بيمنت، دا
إىل الســــيدة دا ســــيلفا بيمنتــــ، تيكســــريا  توبهــــت  9119نوفمرب تشــــرين الثــــاين/ 11   9-9

)اؼبركـــــــــــــــــ   “Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória de Belford Roxo”اؼبركـــــــــــــــــ  الصـــــــــــــــــحي 
ــــبطن.  كانــــت  ىــــيالصــــحي(  ــــان شــــديد  آتم   ال ــــذاك تقــــاين مــــن يثي   شــــهرىا الســــادس  آن

أد يــ  مضــادة للفثيــان   فيتــامني  اؼبقــاج  التوليــد األمــراا النســالي    يــهل ؽبــا طبيــ اغبمــ،.  مــن
B12 10  البــول   دم للــر تينيــ    حــدد موعــدا ابــرا  ايتبــاراتاؼبهبــ،   تلتهابــات ا   د ا  ؿبليــ 

ــــاين/ إىل تيكســــريا  الســــيدة دا ســــيلفا بيمنتــــ،أرســــلت كــــءبرا   قــــالي      9119نوفمرب تشــــرين الث
 عل  الفور.ا ؽب الر  يفتاألد ي   تتنا لبدأت  إهنا.  قالت البيت
  ســـــــا ت حالـــــــ  الســـــــيدة 9119نوفمرب تشـــــــرين الثـــــــاين/ 10   11بـــــــني    الفـــــــ ة  9-0
إىل اؼبركــــــ   توبهــــــت  9119نوفمرب تشــــــرين الثــــــاين/ 10    كثــــــريا  ســــــيلفا بيمنتــــــ، تيكســــــريا   دا

قبــ، مقاينتهــا  النســالي مــراا األالتوليــد    طبيــ  بءمكــان قرفــ  مــا إذا كــانؼب الــد ا  برفقــ الصــحي 
 السـاع   قبلهـا   اؼبركـ    بفحصـهاالنسـا   التوليـد  يـ طب قـام البـول.   دم ور نتـال  ربليـ، الـظهـ
 .يباحا   92/5
يـتمكن    دا سـيلفا بيمنتـ، تيكسـريا   بنـاح الـوتدة  بفحص السـيدة طبي  آير  قام  9-1
ىـــذا    أكـــدت اؼبوبـــات فــوق الصـــوتي يــباحا   11/11الســـاع     نبضــات اعبنـــني.  ربديـــد مــن
 .األمر

_________________ 

للــدفا   عبنــ  أمريكــا الالتينيــ   منطقــ  البحــر الكــارييأيــدقا  امكمــ  مــن قــدمها تلقــت اللانــ  أيضــا مــوب ات  (1) 
ت مقلومـــات عامــ  تتقلــق بـــاغبق   تضــمن   عبنـــ  اغبقــوقيني الد ليــ    منظمـــ  القفــو الد ليــ  عــن حقــوق اؼبــرأة

 الصح    فيات األمهات أثنا  النفاس   الربازي،   بهت اتنتباه إىل اتلت امات الد لي  للد ل.
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 تنــا لابــ  إىل حب أهنــااألطبــا    اؼبركــ  الصــحي الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ، تيكســريا   أبلــ  9-2
 الســـاع    حـــوايعمليـــ  الطلـــق اتيـــطناعي يـــت   بـــدأت اؼباعبنـــني   تدةعلـــ   للتحـــري د ا  

 يــت اؼب اعبنــنيالسـيدة دا ســيلفا بيمنتــ، تيكســريا   لــدت مســا   22/4   الســاع  . الثانيـ  مســا 
 .  فور ذل مشوش أيبحت أسبوعا.  94 الذي كان يبل  من القمر

ــــاين/ 11     9-3 ــــ   9119نوفمرب تشــــرين الث ــــوتدة  يضــــق مــــنســــاع   11 بقــــد قراب  تال
ـــ  أبـــ ا  مـــن اؼبشـــيم  إىل الســـيدة دا ســـيلفا بيمنتـــ، تيكســـريا     اغببـــ، الســـريبراحـــ  كشـــة ازال

 توىـــان  تقيــرؤ دم   البفــاا    ـــفة الــدم    )ن يــهل حـــاد بقــدىااســتمرت حالتهــا   التـــدىور 
الــد ا  ز بهــا       تقــم(. الطقــام ىضــم عــدم القــدرة علــ   شــديد   ــقهل بــدين   لفــ ات طويلــ 

ةن الســيدة دا ســيلفا بــاؽبــاتهل بعلــ  تةكيــدات  اعتمــداا مــ يــارة اؼبركــ  الصــحي   ذلــ  اليــوم ألهنب
 .  حال  بيدةبيمنت، تيكسريا 

الســــــيدة  انتابــــــت  9119نوفمرب تشــــــرين الثــــــاين/ 12ل مقدمــــــ  الــــــبالغ أنــــــو   قــــــو ت   9-4
   اســـتمرت تتقيـــة   ـــفة دمهـــا من فضـــا  ظـــ،     حالـــ  توىـــان شـــديدةســـيلفا بيمنتـــ، تيكســـريا  دا

  الــبطن  ا  اؼبركــ  الصــحي ثقبــ القــاملون    أبــر .  كانــت ت تــ ال تنــ ف  يــقوب  ازداد تنفســها 
 Cimetidina   كســـاني  الســـيدة دا ســيلفا بيمنتـــ، تيكســريا أ أعطيــت  علـــ  دم.   اقثــر ي   لكــنهم

 Mannitol   Decadron   الــــر تنتا ـــــا عـــــراا األأن  ألمهــــا مضــــادات حيويـــــ .  أ  ــــ  األطبـــــا
اؼبرحلــــ   تلــــ     نقــــ، دم   إىل ربتــــاج  أهنــــاتلــــق رعايــــ  قبــــ، الــــوتدة تامــــرأة    أعــــرااتتفــــق مــــع 
 الســـاع     الســـيدة دا ســـيلفا بيمنتـــ، تيكســـريا  الـــذي توبـــو إىل اؼبركـــ  الصـــحي. بـــ  ج  اتصـــلت
ــــــدة القــــــاملون   اؼبستشــــــف  ســــــةل ظهــــــرا 01/1 عــــــن الســــــيدة دا ســــــيلفا بيمنتــــــ، تيكســــــريا   ال
   اؼبرك  الصحي. هبد ا أيا  منها   ملساالت الطبي  قب، الوتدة ألهنا
نقـ، اؼبمتـازة لرافـق اؼب ذاتاؼبستشـفيات القامـ   اػبايـ  باألطبا    اؼبرك  الصحي  اتص،   9-5

مستشــــف  البلديــــ  بــــريال دي نوفــــا إيفواكــــو  كــــان يتــــوفر   الســــيدة دا ســــيلفا بيمنتــــ، تيكســــريا. 
لنقلهــا   تلــ  الســاع .  الوحيــدة لديــو ااســقاف ةرفــ  اســت دام ســيار  ولكنــ  احــد فقــة  مكــان

الســـيدة دا ســـيلفا بيمنتـــ، انتظــرت يايـــ     إســـقافتــةمني ســـيارة  مـــن الـــد ا  ز بهـــا     تــتمكن
  ســــريري  ييبوبــــ  أعــــراا    بــــدت عليهــــا   حالــــ  حربــــ  ؼبــــدة شبــــاين ســــاعات  ىــــيتيكســــريا 

 ستشف .اؼبسيارة إسقاف إىل بيتم نقلها األيريتني إىل أن ساعتني ال
  ز بهــا   طبيبــنياؼبستشــف  مــع  إىلعنــدما  يــلت الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ، تيكســريا    9-6

مصــاب       من فضــ. كانــت حرار ــا 9119نوفمرب تشــرين الثــاين/ 12   مســا  12/6 الســاع 
البفـ   ـفة   زبثـر دم دايـ، األ عيـ .  توافـق حـد ثيـورة سـريري   تتـنفس حـاد   قـدمبضيق 
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  مــدي،  مكــان مرؤقــتاؼبستشــف       ها ــقمت   .    مت ات ــطرار انقاشــهادمهــا إىل الصــفر 
 سرير. توفررئ بسب  عدم يرف  الطوا

لطبيـــ  اؼبقـــاج ل بـــ، قـــدمواؼبستشـــف . إىل االطبيـــ   اســـاال  ونالطبيـــ    هبلـــ  اؼبشـــرفون 9-11
 .الر انتابتهاعراا عن األ بي ة  ر اي  شفوي 

 الـــدة الســـيدة دا ســـيلفا بيمنتـــ، تيكســـريا  قامـــت  9119نوفمرب تشـــرين الثـــاين/ 13     9-11
  الـدةاؼبستشـف   القـاملون   أرسـ،  دم. آثـار مالبسـها   ن علـ  فمهـا    كاشاحب . كانت ب يار ا

    اؼبركــــ   الســــيدة دا ســــيلفا بيمنتــــ، تيكســــريا إىل اؼبركــــ  الصــــحي تســــ داد الســــاالت الطبيــــ . 
  بقلوىا تنتظر.الساالت سئلت عن سب  ريبتها   اغبصول عل  

تشــــرين  13 الســــاع  الســــابق  مســــا    الســــيدة دا ســــيلفا بيمنتــــ، تيكســــريا   تتوفيــــ   9-19
ن يــهل   اعبهــاز اؽبضــمي.  ىــوكشــهل التشــري  أن الســب  الرظبــي للوفــاة   . 9119نوفمرب الثــاين/

 .اعبنني ميتا   عن  تدةذل   قبمألطبا   ا  استنادا إىل
بنـــا  علـــ  طلـــ  مـــن اؼبستشـــف   ذىبـــت  الـــدة الســـيدة دا ســـيلفا بيمنتـــ، تيكســـريا مـــرة    9-10

  اؼبتقلقــ  تســ با  الوثــالق الطبيــ 9119نوفمرب تشــرين الثــاين/ 14ؼبركــ  الصــحي   أيــر  إىل ا
 ذلـ عـدة أيـام   أن منـذ اعبنـني كـان ميتـا   الـرحم  أناألطبا    اؼبرك  الصحي   أيربىا. بابنتها
 وفاة.السب  

ــــدعو   9110فرباير شــــبا / 11     9-11 ــــني ملــــهل القضــــي  أن مــــن قــــدم ال  ــــد نظــــام  يب
دا ســيلفا بيمنتــ،  الــدة الســيدة ىــو إمــا  مقنويــ   ماديــ   للحصــول علــ  تقويضــات  الصــحي  الرعايــ

 أ  ز بها.  (2)تيكسريا
 

 الشكوى  
مـــن اتفاقيــ  القضـــا  علــ  صبيـــع أشــكال التمييـــ   ـــد  9ةن اؼبــادة مقدمـــ  الــبالغ بـــ تــدفع 0-1

مــن  1و امــدد   اؼبــادة تطلــ  ازبــاذ إبــرا ات فوريــ  ؼبقاعبــ  التمييــ   ــد اؼبــرأة علــ  النحــتاؼبــرأة 
أثنـــا   تهاتـــةمني ســـالم بقـــدم الـــتمكن مـــنتلـــ  اتتفاقيـــ  عنـــدما يـــتم انتهـــاك حـــق اؼبـــرأة   اغبيـــاة 

 اغبم،  الوتدة.
 مـن الـد ل األطـراف ت تطلـ )ج( مـن اتتفاقيـ   9ةن اؼبـادة كما تدفع مقدمـ  الـبالغ بـ 0-9

التنفيــــذ القملــــي ؽبــــذه  تضــــمن كــــذل  بــــ،  فقــــة أن تضــــمن   القــــانون تــــدابري ؼبكافحــــ  التمييــــ 
_________________ 

. 9110شـبا /فرباير  11اؼبدنيـ    يضم ملهل القضي  مقلومـات متضـارب  عـن الشـ ص الـذي رفـع الـدعو   (2) 
 إذ يرد   بق  األماكن  الدة اؼبتوفاة   يرد   أماكن أير  ال  ج.
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ـــ الـــد ل األطـــراف   و علـــ اللانـــ  أنـــ  أكـــدتد ن تـــةيري. مـــن قـــوق اغبالتـــدابري  إعمـــال   أن كفال
التشــريقات  اابــرا ات التنفيذيــ   السياســات لاللتــ ام بــاح ام  ضبايــ   إعمــال حــق اؼبــرأة    سبتثــ،

عـدم القيـام بـذل  يشـك، أن قالـ        ع نظـام يضـمن اابـرا ات القضـالي  الف  الرعاي  الصحي 
إيــال  اىتمــام   ــر رةتحظــت اللانــ  فقــد مــن اتتفاقيــ . عــال ة علــ  ذلــ    19انتهاكــا للمــادة 

إىل الفئــات الضــقيف   امر مــ    الــالي ينتمــنييــال لتلبيــ  اتحتيابــات الصــحي   حقــوق النســا  
   األيـــذشـــم، مســـرؤ لي  ي لقضـــا  علـــ  التمييـــ    اغبصـــول علـــ  الرعايـــ  الصـــحي ا أن  ابـــ  

 ربديـــد بـــني النســـا    تتبـــاينالقوامـــ، اعتمقيـــ   الـــر يبكـــن أن  ربـــدد فيهـــا اتعتبـــار الطريقـــ  الـــر
 الصحي . حالتهن

 19   9الرعايــ  الصــحي  دبوبــ  اؼبــادتني ب اؼبتقلقــ اتلت امــات إن مقدمــ  الــبالغ   تقــول 0-0
 ا اببــــ نبــــااغبــــق   اغبيــــاة  عــــدم التمييــــ   ألن ذات مفقــــول فــــوري الت امــــات ىــــي مــــن اتتفاقيــــ  

القهــد  إىل  بااشــارةنتهاكـات. مـن أبــ، ات ازبــاذ إبـرا ات حكوميــ  عابلــ   تتطلـ  فــورا  التنفيـذ 
مقدمــ  الــبالغ أن الت امــات   بادلــتالــد ي اػبــال بــاغبقوق اتقتصــادي   اتبتماعيــ   الثقافيــ   

ــــدرهبي   ااحقــــاقت زبضــــع لتةىيــــ،    مــــن حيــــا طبيقتهــــا كثــــر إغباحــــا األىــــي  “ضــــمانال” الت
 .“بااقرار”لت امات ات خبالف

علـ  عـالج طـي بيـد أثنـا   إمكانيـ  اغبصـول   تكفـ، الربازيـ، أن  تّدعي مقدم  الـبالغ 0-1
مــــــن  19   9 اببا ــــــا اؼبنصــــــول عليهــــــا   اؼبــــــادتني  قــــــد انتهكــــــتبــــــذل  تكــــــون الــــــوتدة    
يبكـن ذبنبـو  الـذي التـةيري يقـود إىلالنسـا  اغبوامـ، لوفيـات  السـب  الرليسـي  ؼبّا كـان. (3)اتتفاقي 

 ىــو حـــالكمــا   -غبمــ، اؼبققــدة   حـــاتت الطــوارئ غبــاتت ا  اغبصــول علــ  الرعايــ  اؼبناســـب  
  ذلـ     دبـااؼبـاىرة أثنـا  اغبمـ،اؼبسـاعدة فـءن اغبصـول علـ   -لسيدة دا سيلفا بيمنت، تيكسـريا ا

حــد ث  اغبيلولــ  د نحــاتت الطــوارئ  تشــك، عنصــرا حيويــا      للــوتدةاؼبســاعدة الــر تقــدم 
  فيات نفاسي .

  بيمنتـ، تيكســرياســيلفا دا قـد عــاج السـيدة  التوليــد  أمـراا النســا  دبـا أن طبيبــا  ـبتصـا  ب 0-2
عـامال حاظبـا كانـت الرعايـ  السـيئ  الـر تلقتهـا     ؿب فـ يـحي   رعاي  فءهنا تكون قد تلقت ظاىريا  

 كانـــت تشـــتكي مـــن أن ينبـــو إىل أهنـــاالرعايـــ  الصـــحي  اؼب تصـــ   فقـــد كـــان علـــ  مقـــدما.    فا ـــ
علــ   بــود مشــكل   فبــا يــدل  شــهرىا الســادس مــن اغبمــ،  ىــي  يثيــان شــديد  آتم   الــبطن 

الـدم  البـول   اليـوم علـ   قـد أبـري ايتبـار كـان لـو  مناسـ .  عـالج  كـان يتقـني طلـ يطرية  
_________________ 

( للانــ  اؼبقنيــ  بالقضــا  علــ  التمييــ   ــد اؼبــرأة 1666) 91  ىــذا الصــدد  يشــار إىل التويــي  القامــ  رقــم  (3) 
للانــــ  اؼبقنيــــ  بــــاغبقوق ( 9111) 11رقــــم مــــن اتتفاقيــــ  )اؼبــــرأة  الصــــح (  التقليــــق القــــام  19بشــــةن اؼبــــادة 

 .(19)اؼبادة  اتقتصادي   اتبتماعي   الثقافي   اغبق   التمتع بةعل  مستو  يحي فبكن
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األمـــر الـــذي   فـــور أنـــو هبـــ  إبـــرا  طلـــق ايـــطناعي علـــ  ال ميـــت أن اعبنـــني  تكتشـــهلنفســـو  
 سيلفا بيمنت، تيكسريا. السيدة دا تدىور حال  وبول د ن

لسـيدة دا سـيلفا بيمنتـ، ل فوريـ  براحيـ  و كان هبـ  إبـرا  عمليـ أنمقدم  البالغ دعي ت   0-3
يــالل عمليــ   يــتم إزالتهــا سبامــا      اؼبشــيم   الــر اغببــ، الســريزالــ  ا ربــري  ضبلهــاتيكســريا بقــد 

 أد  إىل ن يـــهل  اؼبضـــاعفات الؽبـــا قـــد ســـب  قـــد يكـــون  األمـــر الـــذيعـــادة   وبـــدثكمـــا   الـــوتدة
لقمليــــ  ا ذبهيــــ ا ابــــرا إىل مرفــــق أفضــــ،   تــــذكر أنــــو كــــان ينبفــــي نقلهــــا. األمــــر  هنايــــ    فا ــــا
أبريــت القمليــ  مــن ذلــ    بــدت    . سبــت اســتااب  غبالتهــا يــري الطبيقيــ قمليــ  ال   مــع أنراحيــ اعب
الــر ا تت  يفــاد أن امــ. مــن الــوتدة  اؼبركــ  الصــحي   يــباح اليــوم التــاي  مريضــ للراحيــ  اعب

ن يــهل حـــاد. ب بدايــ  إيــابتها علــ يـــوم كامــ،  بقــد مضــي إتلنقلهــا إىل اؼبستشــف    تبــدأ بــرت 
 علـ   اأكثـر مـن شبـاين سـاعات  فقالـ    مسـاعد يذكر أهنا اسـتفرقت  الر تكن عملي  نقلها   

 مكـــان   ةكبـــري   دربـــ إىل مـــن د ن رعايـــ   تهنـــا تتركـــتاغبصـــول علـــ  يـــدمات الرعايـــ  اؼبـــاىرة  
  بفقاليــ     إن عــدم الــتمكن مــن إحالتهــاســاع  حــت ماتــت.  91اؼبستشــف  ؼبــدة   ــومرؤقــت   

الســـيدة دا ســـيلفا  الـــر تلقتهـــا الكفـــرؤةالرعايـــ  يـــري علـــ  مثـــال آيـــر مـــا ىـــو إت الوقـــت اؼبناســـ  
 بيمنت، تيكسريا.

يـّدل أن عـدم اغبصـول علـ  الرعايـ  الطبيـ  اعبيـدة أثنـا  الـوتدة  تصر مقدم  البالغ عل   0-4
اؼبـوارد البشـري    النظـام الصـحي الربازيلـي فيـو تـدار  الـذي باألسـلوب منهايـ مشاك،  عل   بود
علـ  نظـام يـحي  كثـريا   يقتمـد لرعايـ  اؼبـاىرة أثنـا  اغبمـ،أن توفري يدمات ا  تّدعي. عامبشك، 
 الــــر تــــدعو اؼبــــاىرات   األمــــاكنعــــدد كــــاف مــــن القــــابالت  بــــود يتطلــــ   أن ذلــــ   (4)فقــــال
ــــات دفــــع     إلــــيهنابــــ  اغب    آليــــات ااشــــراف ؽبــــن فــــرل التقــــدم الــــوظيفيتــــوفري     مر ــــي مرتب

رعايـــ  علـــ   اغبصـــوللضـــمان بيـــد عبـــودة   نظـــام نقـــ،  إحالـــ  ا لتحســـني أدا  آليـــات  ؛  الداعمـــ
الدراســــات الــــر  تكشــــهل رفيقــــ  اؼبســــتو    الوقــــت اؼبناســــ    يايــــ    حــــاتت الطــــوارئ. 

النظــام الصــحي الــوطرب   الربازيــ، نقــا   ــقهل كبــرية   لــد  أبر ــا  كــاتت األمــم اؼبتحــدة أن 
  بـــود نقـــص اؼبـــوظفني اؼبـــرؤىلني تـــةىيال بيـــدابو  ىـــذه اعـــاتت.  يقـــال إن اؼبشـــاك، اؼبتقلقـــ  صبيـــع

 كمــا ىــو اغبــال   لــيســتو  ام  تــ داد علــ  اؼباؼبــوظفنيالــر تشــم، اتلبفــاا   اتحتيابــات مــن 
 Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória de Belfordاؼبركــــــ  الصــــــحي   مراكــــــ  يــــــحي  مثــــــ، 

Roxo   درالي .يالف أ  الوتياتمستويات  فبا ىي عل 

_________________ 

: بيــان مشــ ك قدمتــو منظمــ  الصــح  القاؼبيــ  “بقــ، اغبمــ، أكثــر أمانــا : الــد ر اؽبــام للممر ــني اؼبهــرة”انظــر  (4) 
 (.9111لد ي لط  النسا   التوليد )اترباد ا   اترباد الد ي للقابالت  
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رعايــــ  التوليــــد  اغبصــــول علــــ  كفالــــ    تــــتمكن مــــنمقدمــــ  الــــبالغ أن الربازيــــ،   تــــذكر 0-5
ت  مــا ىنــاك مــن اتتفاقيــ .  19   9للمــادتني  ا    الوقــت اؼبناســ  انتهاكــ   الطــوارئحــاتت   

  حــاتت الطــوارئ اعبيــدة الرعايــ  التوليديــ  إىل بءمكانيــ  الويــول  تتقلــقيقـ، عــن ثالثــ  مرؤشــرات 
مــــن بانــــ  نهاــــي اؼبفشــــ، اليفاقــــات   ىــــذه القضــــي    اا األنبيــــ   إذا مــــا اعتربنــــا بقــــ ذات 

الـــر تشـــري اؼبرؤشـــرات   تـــرد فيـــات نفاســـي  يبكــن ذبنبهـــا. اغبيلولـــ  د ن حـــد ث لد لــ  الطـــرف   ا
تشـرين ) ها  اؼببـادئ التوبيهيـ  لريـد مـد  تـوافر يـدمات التوليـد  اسـت دامإليها مقدم  البالغ 

ــــو األ ل/  منظمــــ  الصــــح   (ليونيســــيهل)ا نظمــــ  األمــــم اؼبتحــــدة لرعايــــ  الطفولــــ ؼب (1664بر أكت
 :للسكان  يند ق األمم اؼبتحدة  القاؼبي 

التوزيـــع اعبفـــرا  القـــادل ؼبرافـــق رعايـــ  التوليـــد   حـــاتت الطـــوارئ )أربقـــ  مرافـــق  )أ( 
 111وارئ لكــ، مرفــق رعايــ  توليــد شــام،   حــاتت الطــ    حــاتت الطــوارئ  للتوليــد أساســي 
 ش ص من السكان(؛ 211

هبـ  أن )كحـد أد،   الطـوارئحـاتت   لرعايـ  الـوتدة تلبي  حابات النسـا   )ب( 
 ؛(الطوارئ عليهاتوليد   حاتت الإىل رعاي   الالي وبتانمقظم النسا   ربص،

إىل   الــــالي يــــتم إديــــاؽبنمضــــاعفات الــــوتدة  الــــالي يقــــانني مــــننســــب  النســــا   )ج( 
 احـد    أتّ تتاـا ز)هبـ    يبـن   حـاتت الطـوارئيـدمات الرعايـ  التوليديـ   فيـو مشف  تتوفر

 اؼبال (.
مـــن الفئـــات الـــثالث تشـــري إىل أن فئـــ  ي ألســـلبي  النتياـــ  الةن  تـــدفع مقدمـــ  الـــبالغ بـــ 

 توفري رعاي  األموم .  الد ل  ت سبتث، تلت اما ا 
مــن الدراســات حــول اؼبســتمدة عي مقدمــ  الــبالغ أن  قــالع ىــذه القضــي   البيانــات دّ تــ   0-6

تشـري   تـوفري رعايـ  األمومـ . اؼبتقلقـ  بعـدم اتمتثـال لاللت امـات  تظهـرالوفيات النفاسـي    الربازيـ، 
  مـــن الناحيـــ عـــادت اتوزيقـــليســـت موزعـــ  األدلـــ  إىل أن مرافـــق رعايـــ  التوليـــد   حـــاتت الطـــوارئ 

الـر ت يــتم مســتويات مقبولـ  أعلـ  مـن اتحتيابـات لـد  النسـا  أن   (  1 رقـمرؤشـر اؼب)  رافيـفاعب
مــن  ربــدث دبقــدتت أعلــ الــوتدة   اؼبرافــق الناصبــ  عــن وفيــات ال(   أن 9 رقــمرؤشــر اؼب) تلبيتهــا
الرعايــــ   اغبصــــول علــــ    كفالــــ (  فبــــا يــــدل علــــ  فشــــ، الد لــــ  الطــــرف 0رقــــم اؼبرؤشــــر ) مقبولــــ 
مــــن  19غبق   الصــــح  دبوبــــ  اؼبــــادة اعبيــــدة   حــــاتت الطــــوارئ  فــــق الت اما ــــا بــــاديــــ  التولي

 اتتفاقي .
   ابهـت السـيدة دا األعلـ  ب ليـا   سـتو  اؼبرافـق الصـحي ؼبالتوزيع يري اؼبتسـا ي   بسب  0-11

  الــرفــ ة الاؼبستشــف  يــالل  إىلالويــول  القــدرة علــ  ســيلفا بيمنتــ، تيكســريا ربــديات يطــرية  
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اؼبستشـف  الوحيـد الــذي  كــان طـوارئ؛ ال  الرعايـ  الفوريــ    حالـ إىلابـ  اغب كانـت فيهـا   أمــس
 متــاح يتطلــ  أقــرب مستشــف   ؼبــا كــانســاعتني.  تبقــد قرابــ   بلديــ  ؾبــا رة يقــع  قبــ، مقاعبتهــا

لــديها    حالتهــا لكــي تقــيش    تكــن  امــرأة متوســطالــذي ربتــاج إليــو الوقــت  تســا يســفر فــ ة 
  توزيــــع مرافــــق   ىنــــاك عــــدم مســــا اةيــــدمات الطــــوارئ الالزمــــ . للويــــول إىل مققولــــ   إمكانيــــ 

 .الوتياتالرعاي  الصحي  بني 
عـــدم  بــــود نظــــام إحالـــ  بــــني اؼبركــــ  فــــءن ىــــذه القضـــي      مقدمــــ  الـــبالغ أنــــوعي دّ تـــ   0-11

مــا قبــ، الــوتدة نــا  الرعايــ  أث انقــدام التنســيق بــني  أ  فشــلو  الصــحي  مرافــق ذات مســتو  أعلــ 
 قــــد تــــوفر مكــــان   . حيا ــــا  قــــد تكلفهــــا  يــــول الضــــحي  إىل اػبــــدمات  الــــوتدة تــــرؤير كثــــريا  

  تكـــن ىنـــاك  ســـيل  لنقـــ،   . اؼبستشـــفيات الـــر مت اتتصـــال  ـــامستشـــف   احـــد فقـــة مـــن بـــني 
ة اؼبستشـــــف  ألهنـــــا   تريـــــ    اســـــت دام ســـــيار ذلـــــ  الســـــيدة دا ســـــيلفا بيمنتـــــ، تيكســـــريا إىل 

 تقثــر    نقــ، يايــ  بــو  ســيل اؼبركــ  الصــحي   ت يوبــد لــد . الوحيــدة اؼبوبــودة لــديهاســقاف اا
األطبــا  يرســ،   متاحــ    اؼبستشــف     أســرّةكــن ىنــاك ت    يايــ .  إســقافســيارة  علــ  الــد ا 

 الطبي . امرك  الصح  ساال   
القديـدة الدراسـات   السـيدة دا سـيلفا بيمنتـ، تيكسـريا  الـر تقر ـت ؽبـا لتارب إىل ا نظرا  0-19

الـــوتدات     عــالج  الســـيئ الرعايـــ  الصــحي  أن حــول الوفيــات النفاســـي    الربازيــ، الـــر ربــدد 
لربازيـــ،   مقـــدل   ارليســـي   ارتفـــا  مقـــدل الوفيـــات النفاســـي  الســـب  ال ىـــيحـــاتت الطـــوارئ 

مقدمــ    تفيــدقبولــ   اؼبســتويات اؼبأعلــ  مــن  القــول إهنــاكــن يب الــر الوفيــات   القديــد مــن اؼبرافــق
اغبصــــول علــــ    عــــدم الــــتمكن مــــن مةن عــــدم كفــــا ة مقــــدمي الرعايــــ  الصــــحي   إنبــــاؽببــــالــــبالغ 

 عوام، رليسي     فا ا.كانت   اػبدمات   الوقت اؼبناس 
منتـــــ، ن الد لـــــ  الطـــــرف انتهكـــــت حقـــــوق الســـــيدة دا ســـــيلفا بيإتقـــــول مقدمـــــ  الـــــبالغ    0-10

اغبمايـــ  الفقالــــ  غبقـــوق اؼبــــرأة.  كفالــــ     مـــن اتتفاقيــــ   بفشـــلها)ج(  9تيكســـريا دبوبـــ  اؼبــــادة 
(  ـــد النمســـا( الـــر متوفـــاة)شـــهيدة يويكشـــو ) 2/9112إىل ابتهـــاد اللانـــ    الـــبالغ   تشـــري
اتنتصـــاف القانونيـــ   يريىـــا  ؼبقاعبـــ  بو ـــع ســـب، طـــرف الد لـــ  القيـــام بـــةن  فيهـــااللانـــ   أفـــادت

بــذل   الت امــات الد لــ  الطــرف ب الــر تلتــ م هبــ  أن تــدعمها اعبهــات اغبكوميــ القنــهل اؼبنــ ي  
حقـــوق  علـــ  عبنـــ  البلـــدان األمريكيـــ بـــةن تةكيـــد الإىل كمـــا تشـــري مقدمـــ  الـــبالغ القنايـــ  الواببـــ .  
القنـهل  التمييـ   ـد  منـع فبارسـ  لكفالـ  هـا اغبكوميـ الت امات الد ل لتنظـيم ىياكلاانسان بشةن 
تظهــر  قــالع القضــي    نتصــاف. ات علــ النســا    حصــول    كــذل ا مقاقبتهــ فيهــا اؼبــرأة  التحقيــق

نظــام يكفــ، اابــرا ات القضــالي  الفقالــ   اغبمايــ       ــع  أن الد لــ  الطــرف فشــلت بو ــوح 
النظــــام رؤكــــد أن عــــدم التاــــا ب مــــن بانــــ  تســــياق اتنتهاكــــات   ؾبــــال الصــــح  ااقبابيــــ .   
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اغبابــ  إىل ازبــاذ تــدابري عبــرب    إدراكنهاــي اؼبالقضــالي يشــري بو ــوح إىل فشــ، الد لــ  الطــرف 
 بطريق  سبيي ي . الالي عوملنالضرر  تقدمي تقوي  للنسا  

إىل  إن اللاـــــو مقدمـــــ  الــــبالغ  تقــــولاســــتنفاد ســـــب، اتنتصــــاف امليـــــ   ب فيمــــا يتقلـــــق  0-11
نيابـ  عـن ابنتهمـا البالفـ  مـن القمـر بال   نفسـو نياب  عـنبال  اةاؼبتوف ز ج فقد رفع نبي.  القضا  أمر

ــــ     للحصــــول علــــ  تقويضــــاتطبــــس ســــنوات  دعــــو  مدنيــــ   ــــ   مقنوي فرباير شــــبا / 11مادي
الطلــ    مت ذباىــ،. (5)مــرتني ”tutela antecipada“ طلــ    بقــد ثالثــ  أشــهر مــن  فا ــا  9110
رفـ  القا ـي الطلـ  الثـاين كمـا . 9110فرباير شـبا / 11   اةاؼبتوفـ الذي قدمتو أسرةاأل ل 

ىنــــاك  كــــانأربــــع ســــنوات  نصــــهل الســــن     إت أنــــو بقــــد. 9110ســــبتمرب أيلول/ 13اؼبقــــدم   
مــاكم ا لكــي تتويــ،ســنوات عــدة ســتفرق تمــن اؼبــرب  أن   اؼبدنيــ   بشــةن القضــي نشــا  قضــالي 

مكمـــ  ثـــالث حـــت ا ن   اســـتفرقت ا اســـتما بلســـ   تققـــدعلـــ   بـــو التحديـــد      إىل قـــرار. 
 يـاللةن يـتم ذلـ  بـ تقتضـيقواعـد امكمـ   مـع أن  ا  طبيـ ا   يبـري تقـنّي كـي أشـهر ل 11سنوات   

 .أيام 11
مــدمر علــ   أثــرقــدم  بــود اســتااب  ذات مفــ      الوقــت اؼبناســ  مــن القضــا   كــان ل 0-12

 اعنهـــ الـــر زبلـــ   )ألـــيس( ســـع ســـنواتت البالفـــ  مـــن القمـــر اةاألســـرة   ت ســـيما علـــ  ابنـــ  اؼبتوفـــ
 الســب، يــدمات نفســي    ــ ل  تــوفر)عــدم ؿبفوفــ  باؼب ــاطر   ظــر ف  ا ن قــيشت  الــر الــدىا 

 إن. ألمهــابــد ا  الفــذا   اؼبلــبس  مــا إىل ذلــ .( مــعللحصــول علــ  الضــر ريات األساســي   مثــ، 
ـــــةيري يـــــري ال ـــــ  القـــــرار بشـــــةن  إيـــــدارقـــــادي   الت ـــــات للحصـــــول عل  “tutela antecipada”طلب

شـــك، احتمـــال  قـــو   ـــرر ت يبكـــن تتقـــ ز حقـــوق ابنـــ  الضـــحي      اؼبدنيـــ القضـــي     التقـــاعس
 إيالحو.

ــــق دعم تــــللانــــ  الــــر ازبــــذ ا اأيضــــا أن القــــرارات الســــابق  مقدمــــ  الــــبالغ عي دّ تــــ   0-13 تطبي
تويــــــــلت  أن النتياــــــــ  الــــــــر  تــــــــّدعيقاعــــــــدة اســــــــتنفاد ســــــــب، اتنتصــــــــاف امليــــــــ . لاتســــــــتثنا  

 الـــــبالغ) أ.ت.  ـــــد ىنفاريـــــاقضـــــي  اابـــــرا ات القضـــــالي    فـــــ ة طـــــول بشـــــةن  اللانـــــ  إليهـــــا
اثـــ، سب  أي أن حـــاتت القنـــهل اؼبنـــ ي ت ربظـــ  بة لويـــ    اابـــرا ات القضـــالي  -( 9/9110

  يايــ  يــح يــح  اؼبــرأة   تنطــوي اابــرا ات علــ  القنــهل  ــد اؼبــرأة  حيــا  الربازيــ،   اغبالــ 
 يلفيــات ابتماعيـ   اقتصــادي  الــالي ينتمـني إىلدبــا   ذلـ  النسـا    ف ضـقين الفئــات الالنسـا  مـ
 .اماكم     النسا  من أي، أفريقي متدني  

_________________ 

ىـــي آليـــ  قضـــالي  تطلـــ  إىل القا ـــي اســـتباق ا ثـــار الوقاليـــ  لقـــرار مـــا.  قـــد تســـت دم  tutela antecipadaإن  (5) 
 لتفادي التةيري يري اؼبربر   ازباذ قرار قضالي قد يرؤدي إىل أ رار ت يبكن إيالحها أ  أ رار يطرية.
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دنيــ   ســيل  فقالــ  لالنتصــاف اؼبدعو  الــ ت يبكــن اعتبــارأنــو  تصــر مقدمــ  الــبالغ علــ   0-14
الــذي يتمثــ،  اتنتصــاف فــرا مــن ال  الــبالغ  قــوا  الــذي اســتتنكرتنتهــاك حقــوق اانســان 

 التةيري دبثاب  إنكار للقدال . يقد . تلبي  احتيابات األسرة بطريق  عملي   فوري  اؽبدف منو
أي إبـرا     إطـار حاليـا   و   تبحـا اؼبسـةل   ت هبـري حبثهـاأنعل  مقدم  البالغ   تصر 0-15

 آير من إبرا ات التحقيق أ  التسوي  الد لي .
 

 لحيثياتالمقبولية وا علىدولة الطرف المال ظات 
  إىل 9115أيســــطس آب/ 10   رســــالتها الوحيــــدة اؼبرؤريــــ الد لــــ  الطــــرف  أشــــارت 1-1

القضـــي : )أ( القضـــا  علـــ  التمييـــ   ـــد اؼبـــرأة   اغبصـــول ب اؼبرتبطـــ التاليـــ   اؼبســـال،أهنـــا تقتـــرب أن 
عتمــاد القـــانوين  ات )ب( ؛اؼبتصــل  باغبمــ،  القمــ، اػبـــدماتعلــ  اػبــدمات الصــحي    ت ســيما 

 ؛للسياســــات القامــــ   التــــدابري اؼبلموســــ  األيــــر  الــــر تكفــــ، تــــوفري يــــدمات الصــــح  ااقبابيـــــ 
اػبـــدمات  تـــوفر ةنبـــ  الشـــر )د(  ؛الرعايـــ  الصـــحي  للمـــرأة الرليســـي  بشـــةنمســـرؤ لي  الد لـــ     )ج(

يراعـــي  أن  )ىـــ( ؛لســـري ا    ــمان اعبميـــع    احــ ام كرامــ التامـــ اؼبوافقـــ  اؼبســبق   يكفــ،الصــحي  
الد لـ  الطـرف أن اغبـق     أ  ـحتقينـ . النسـالي  اؼبطالـ  اؼب ن   ؾبال الرعايـ  الصـحي و القامل

ق الــذاي لافــراد اغبــمــن الدســتور اتربــادي الربازيلــي وبــدد  163   3 تني  اؼبــادالــوارد الصــح  
أن   تو ــ . علـ  حــد سـوا   الســلبي اتلت امـات ااهبابيـ  إىل الد لــ  الطـرف دبوببــو الـذين زبضـع 

بهـــاز الد لـــ  اؼبســـرؤ ل عـــن ىـــي يـــدمات الصـــح  القامـــ   مـــن يـــالل سياســـات الصـــح  القامـــ   
كــذل  أن    تــذكردفاعي   ؾبــال الصــح . الــســتباقي   اتد ر الد لــ   بالتفصــي،ىــذا اغبــق   وبــدد 

   مــن القوامــ،موعــؾب بةهنــاف الصــح  قــر  عنايــر  بقــدر مــا تت عــدة مفهــوم اغبــق   الصــح  يشــم، 
ـــ  اغبـــق   الرعايـــ  الصـــحي  ســـو  بانـــ  ت يبثـــ، اعبســـدي   الـــر الســـالم   النفســـي     اتبتماعي

الفرق بـني اغبـق   الصـح   اغبـق   اؼبسـاعدة الصـحي   حيـا يقتصـر ىـذا  يربز. كما منها  احد
الصــح  مــن بـاغبق     مقاعبتهـا  يــرتبةاألمــراا  عـنلكشــهل لازبـاذ إبــرا ات طبيـ   علــ األيـري 

اغبـــق   الرعايـــ   يتطلـــ  توقـــع. القمـــر اؼبحيـــا القـــدرة علـــ  شـــفا  األمـــراا أ  سبديـــد متوســـة 
 تشفي، يدمات اؼبساعدة.تنظيم   تقريهل ال من حيا  يالصحي  أ  اؼبساعدة الصح

اتربــــادي  ىادراســــ  اغبــــق   الصــــح    ســــياق دســــتور ب أيضــــا  لد لــــ  الطــــرف  قامــــت ا 1-9
مـــن الدســـتور  163ف اؼبـــادة تقـــرّ   لماـــاتت السياســـي   القطـــا  اػبـــال. ل الكفـــا ات اؼبماثلـــ  
حصــول  سياســات  اؼبسـا اة  ال تكفلـولد لــ  علـ  ا ابــ  للاميـع   حــق بةهنـا اتربـادي الصــح  

.  يبكـن تنفيــذ  اؼبقافـاةاابــرا ات الـر  ـدف إىل تق يـ  الصــح   اغبمايـ    اػبـدمات  علـ  اعبميـع
مباشـرة مـن قبـ، اغبكومـ  أ  مـن يـالل أطـراف ثالثـ   مـع احتفـا  اابرا ات  اػبدمات الصحي  

الد لــ  ىــذه اابــرا ات  تطبــق . تهــا مراقب عليهــاصــري  لتنظيمهــا   ااشــراف اغبســلط  بالاغبكومــ  
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ــ لــذل  تشــم، موحــد. يــحي نظــام  تتــةلهل مــن ذات ىرميــ    اػبــدمات مــن يــالل شــبك  إقليمي
ة   ؾبــال الصــح  أ  الرعايــ  الصــحي   فضــال عــن اؼبســاعدتقــدمي  اابــرا ات  اػبــدمات الصــحي 

 اغبق   الصح . مقا تضمعدد من الوظالهل األير  مث، اؼبراقب  الصحي   الر 
اؼبســـاعدة    أن يـــوفرلقطـــا  اػبـــال ل و هبـــوزأنـــعلـــ  دســـتور الوتيـــات اترباديـــ   يـــنص  1-0

نصـــــول عليهـــــا   الصـــــحي  اؼب تنفيـــــذ إبـــــرا ات الرعايـــــ بيـــــري ـبـــــول  ىـــــو . فقـــــة ؾبـــــال الصـــــح 
أن لمرؤسســات اػبايــ  ل  هبــوزالرعايــ  الصــحي . ت عالقــ  ؽبــا ب  الــر (6)مــن الدســتور 911 اؼبــادة

.  فيمـــا عقـــد قـــانويناتفـــاق أ   إبـــرام بواســـط   النظـــام الصـــحي  فقـــا ؼببادلهـــا التوبيهيـــ   تشـــارك
مــن الدســتور  01اعبــ   الســابع مــن اؼبــادة فــءن يتقلــق بتوزيــع اؼبســرؤ ليات بــني اعــاتت السياســي   

اػبـــدمات الصـــحي  للســـكان بالتقـــا ن التقـــرب  اتحكومـــات البلـــديأن تـــوفر  الربازيلـــي يـــنص علـــ 
  اؼباي للحكومات اتربادي   حكومات الوتيات.

اؼبقابلــ  للحــق  الواببــاتتقســيم اؼبســرؤ ليات علــ  النحــو اؼببــني   الدســتور إىل أن يشــري    1-1
  دبـــــا   ذلـــــ  الرعايـــــ  الصـــــحي   اابـــــرا ات الصـــــحي   ااهبابيـــــ أ ســـــع أبقادىـــــا     الصـــــح  

 مراقبتهــا.  ىــاإنفاذهــا   تنظيم فضــال  عــن   حــدىا لد لــ ا تقــع علــ  مســرؤ لي  اػبــدمات األيــر   
  الــــذي يشــــم، اػبــــدمات الطبيــــ  يال الصــــحاعــــاؼبســــاعدة    أن يقــــدم يــــرؤذن للقطــــا  اػبــــال 

اػبـدمات الصــحي  اؼبوبهــ  لقامــ   بشــةناؼبســرؤ لي  الوحيــدة بالبلـديات  عالــذي تضــطل الصـيدتني   
امــدد للقطـا  اػبــال.  النطـاق سـع بكثــري مـن يكـون أنطـاق عمـ، الد لــ   بالتـاي فــءن السـكان. 

اابـرا ات  كمـا ىـيالسياسـات الصـحي  ىـي حكـر علـ  اعـاتت السياسـي    فءن  بقبارة أير   
 اػبال. القطا  الر يوفرىاساعدة الصحي  الر  دف إىل ريد يدمات اؼب

 اابــــــرا ات الصــــــحي   تنظــــــيم اػبــــــدماتب اببهـــــا   تو ــــــي  الد لــــــ  الطــــــرف  سبضـــــي  1-2
نســـق التقيـــيم ت زارة الصـــح  النظـــام الـــوطرب ؼبرابقـــ  اغبســـابات   فقـــد أنشـــةت . تهـــا مراقب  إنفاذىـــا

الوتيـــات  مـــع الفـــرببالتقـــا ن   األرا ـــي الوطنيـــ  أربـــا لنظـــام الصـــحي اؼبوحـــد   لالتقـــرب  اؼبـــاي 
 الفــــربالتقيــــيم  بــــءبرا النظــــام الــــوطرب ؼبرابقــــ  اغبســــابات  يقــــوم  البلــــديات  اؼبقاطقــــ  اترباديــــ . 

_________________ 

يتقــني علــ  النظــام الصــحي اؼبوحــد  باا ــاف  إىل الواببــات األيــر   علــ  النحــو  اؼبــادة  فقــا ألحكــام تلــ   (6) 
ااشــراف  الرقابــ  علــ  اابــرا ات  اؼبنتاــات  اؼبــواد الــر  ــم الصــح   اؼبشــارك     اؼبنصــول عليــو   القــانون:

 ات طال  باؼبراقبـ  الصـحي   إنتاج األد ي   اؼبقدات  اؼبنتاات اؼبناعي    منتاات الدم  يريىا من اؼبديالت؛
 الوباليــــ    تلــــ  اؼبتقلقــــ  بصــــح  القمــــال؛  تنظــــيم تــــدري  القــــاملني   ؾبــــال الصــــح ؛  اؼبشــــارك    ربديــــد 
السياسات  تنفيـذ اابـرا ات الصـحي  األساسـي ؛  تق يـ    ـمن نطاقـو التنميـ   القمـ،  القلميـ   التكنولوبيـ ؛ 

يـ   دبــا   ذلــ  ؿبتويا ـا الفذاليــ   فضـال عــن اؼبشـر بات  اؼبيــاه لالســتهالك  ااشـراف  الرقابــ  علـ  اؼبــواد الفذال
البشـــري؛  اؼبشـــارك    ااشـــراف  الرقابـــ  علـــ  إنتـــاج  زبـــ ين  نقـــ،  اســـت دام اؼبـــواد النفســـي   الســـام   اؼبشـــق  

  اؼبنتاات؛  التقا ن   اغبفا  عل  البيئ   دبا   ذل  أماكن القم،.
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اؼباليــ   مرابقــ  حســابات النظــام الصــحي مــن يــالل عمليــ  تمرك يــ .   الشــرؤ ن القلمــي  اماســب  
وزارة الصــح  لــ  اؼبكاتــ  الفرعيـ الد لــ   اؽبيئـات البلديــ  الالمرك يـ  مــن يــالل مكاتـ    تـتم كفالــ 
 .  الربازي، اربادي   مقاطق   تي   ك، 

 إت عنــــــدما ت تكــــــوناؼبرؤسســــــات اػبايــــــ  قانونــــــا   النظــــــام الصــــــحي   ت يبكــــــن دمــــــ  1-3
ـــــ . اؼبتاحـــــ   اػبـــــدمات  ـــــ  لضـــــمان تفطيـــــ  ســـــكان منطقـــــ  بفرافيـــــ  مقين د ر لـــــذل   يتمثـــــ، كافي

القيـــــام    لـــــيس يال الصـــــحاعـــــتقـــــدمي اؼبســـــاعدة     ايـــــ    النظـــــام الصـــــحي اؼبرؤسســـــات اػب
زبضـــع   لنظـــام. ا دبوبـــ أ  تنفيـــذ السياســـات القامـــ    تنظيميـــ البـــرا ات اا  أ   اؼبراقبـــ  باانفـــاذ

تقيــيم ب ؼبرابقــ  اغبســابات فيمــا يتقلــقمبــادئ النظــام الصــحي  النظــام الــوطرب إىل ىــذه اؼبرؤسســات 
 .اتبودة اػبدم

 لقـدم ازباذىـا 19   9بـةن الد لـ  الطـرف انتهكـت اؼبـادتني القاللـ   اعم باؼبفيما يتقلق    1-4
مباشـرة إىل  الـذي أد تدابري ترمي إىل القضا  علـ  التمييـ   ـد اؼبـرأة   ميـدان الرعايـ  الصـحي   

الطــرف  الد لــ فــءن   تيكســريا ســيلفا بيمنتــ،للســيدة دا اؼبســتو  اؼبطلــوب  د ن  طبيــ تقــدمي رعايــ 
اتحتيابـات امـددة للمـرأة   ت سـيما لتلبيـ  عـدد مـن السياسـات القامـ   و هبـري إعـدادتالحظ أنـ

 تتنـــا ل ىـــذه السياســـات مســـةل  اؼبســـا اة بـــني الربـــ،  اؼبـــرأة. . أ  ـــا  ىشـــ   تلـــ  الـــر تقـــيش 
 ســال،الر  مــا دامــتعلــ  الرعايــ  الطبيــ    حصــوؽباقــدم  تقتقــد الد لــ  الطــرف أن الشــكو  تتقلــق ب

.  تشـــري الـــر يبكــن ارتكا ـــااأليطـــا  الطبيــ  بــني   اؼبـــري   نــو  بـــنس بـــني احــدة يـــل   تقــدم ت
ريــو دي بــانري    دالــرة الرقابــ  الــر أبر ــا ل يــارة ل الفــربتقريــر الالد لــ  الطــرف إىل مــا يلــص إليــو 

ت   كســــرياتي دا ســــيلفا بيمنتـــ،للســـيدة تقــــدمي اؼبســـاعدة الطبيـــ  اؼبقدمــــ   عـــدم”بــــةن  الـــذي يفيـــد
لســكان الــر تقــدم ل بــ، إن اػبدمــ  القايــرة  اؼبن فضــ  اعبــودةتنــدرج   إطــار التمييــ   ــد اؼبــرأة  

 ســـــيلفا بيمنتـــــ،دا حالـــــ  الســـــيدة  أن .  تقـــــر الد لـــــ  الطـــــرف“اؼببينـــــ وقـــــالع الإىل  أدت ىـــــي الـــــر
بــةن عــدم عي دّ تــ الكنهــ متاحــ  كــن ت   الــر  ا  فرديــا  طبيــ ا  عالبــ تيكســريا الضــقيف  كانــت تتطلــ 

سياســـات  تـــدابري عامـــ    إطـــار التـــ ام   بـــوداؼب عـــوم ؽبـــا   يكـــن بســـب  الرعايـــ  الطبيـــ  تقـــدمي 
فشـــ، ؿبتمـــ،    القضـــي صـــهل  ت. اعـــاتتالد لـــ  الطـــرف ؼبكافحـــ  التمييـــ   ـــد اؼبـــرأة   صبيـــع 

أيطـــــا    ا ليـــــات  قـــــو  إىل  ةها مرؤسســـــ  يـــــحي  يايـــــ   مشـــــري تاؼبســـــاعدة الطبيـــــ  الـــــر قـــــدم
   اؼبراقبـــ  النـــاصبتني عنهـــايـــدمات يـــحي  يايـــ    بالتبقيـــ   التفتـــيش للتقاقـــد علـــ  اؼبســـت دم  
 الت ام من بان  الد ل  ؼبكافح  التميي   د اؼبرأة. بود  ليس عدم 

اللانــ  اغبكوميـــ  اؼبقنيـــ   قــد أكدتـــومــن التفكـــري ىــذا اؼبنحـــ   بـــةن تــدفع الد لـــ  الطــرف  1-5
 الوفيـــات النفاســـي  الـــذيتقريـــر التحقيـــق بشـــةن يـــح   إليـــو   الـــذي يلصـــتالوفيـــات النفاســـي  ب

 دا ســــيلفا بيمنتــــ،بــــةن  فــــاة الســــيدة  تيــــ  ريــــو دي بــــانري    تصــــدره األمانــــ  القامــــ  للصــــح  
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ن يـهل   اعبهـاز اؽبضــمي. حـد ث  للوفـاة ىــوالسـب  امتمـ، تيكسـريا   تكـن  فـاة نفاســي    أن 
قلومــات عــن  فا ــا  دبــا   ذلــ  الرعايــ  الطبيــ  األ ليــ  ؼببا اتقريــر مــوب  مشــ، العــال ة علــ  ذلــ   

إىل   مــع ااشــارة  باا ــاف  إىل ذلــ   األمــر  هنايــ     فا ــا  اؼبستشــف    ا   قبوؽبــتلقتهــاالــر 
تقريــر التحقيــق إن مــوب  تويــيات. التقليقــات   العالبهــا     مــنســب  الوفــاة    اؼبراحــ، اغباظبــ  

 بتحليلهــــــا الوفيــــــات النفاســــــي ب اؼبقنيــــــ  اغبكوميــــــ لانــــــ  ياللــــــو الالــــــر تقــــــوم مــــــن وثيقــــــ  ال ىــــــو
 دد دراســــات حالــــ   تــــدابريوبــــتقــــارير أيــــر   اعــــداد تقريــــر ســــنوي باا ــــاف  إىل    اســــت دامها

 ف  مقدل الوفيات النفاسي .ػباؼبنفذة  الوقاي 
ـــــ  الطـــــرف كـــــذل  1-6 ـــــ   ترؤكـــــد الد ل     ؿبتملـــــ إيفاقـــــاتأن ىـــــذه القضـــــي  تكشـــــهل  عل

 Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora daالـــر قـــدمها اؼبركـــ  الطـــي عدة الصـــحي  اؼبســـا

Glória يبفـــييـــال مستشـــف  لمرؤسســـات الصـــحي   للســـا، الـــوطرب ا ىـــو  اســـتنادا  إىل  الـــذي 
بــني مــربم مــن يــالل اتفــاق   يقمــ، ىــذا اؼبستشــف إبــرا ات متوســط   عاليــ  التققيــد.  ينفــذلــرب  ا

ـــالـــبالغ   علـــ  ادعـــا ات مقدمـــ ردا    البلديـــ .  رؤ ل مســـالنظـــام الصـــحي  قـــد ةن مرؤسســـ  يايـــ  ب
 اببهــا  أدا    قــد أيفقــت ر كســوالرعايــ  الصــحي    أن بلديــ  بلفــورد  اؼبريضــ   انتهكــت حــق 

رابقـــــ  ؼباللانــــ  الوطنيــــ   مـــــنلتقيــــيم  مراقبــــ  اػبــــدمات الصـــــحي  اؼبقدمــــ   طلبــــت  زارة الصــــح  
 إيفواكــو نوفــا   ريــو دي  ر كســو  بلــديات بلفــوردإىل  فنيــ زيــارة  إبــرا لنظــام الصــحي اغبســابات ل

 أ  اػبطــة   الرعايــ  الــر قــدمت إىل امتمــ، الطــي اانبــال ربديــد   بــانري   عبمــع  قــالع القضــي 
ءحالــ  اؼبســةل  إىل اعــالس اؼبهنيــ  للتحقــق مــن الوقــالع ب لل يــارة أ يــ  التقريــر الفــرب  . األم اؼبنتظــرة
تيكســريا دا ســيلفا بيمنتــ،  الســيدة واعــاعب ناؼبهنيني الصــحيني )األطبــا   اؼبمر ــات( الــذيبــاؼبتصــل  
 وزارة الصح .ل التابق  اللان  التوبيهي  الوطني  للحد من الوفيات النفاسي   حديثي الوتدة إىل 
ا تيكســــري الســـيدة دا ســــيلفا بيمنتـــ،  الــــر رفقتهـــا أســــرةقانونيـــ  البرا ات بــــاافيمـــا يتقلـــق  1-11

القضـي   إنالد لـ  الطـرف  تقـول للحصـول علـ  تقويضـات 9110فرباير شـبا / 11    آيـر ن
تقريـــر اػببـــري الرظبـــي  بشـــةناؼبرافقـــات الشـــفوي  مـــن كـــال اعبـــانبني  الـــر تتبـــعديلـــت مرحلـــ  اغبكـــم 

(”laudo pericial“ )   حيثيـــــات يـــــد ر حكـــــم     يتوقـــــعتـــــةيري يـــــري مـــــربر  حـــــد ث ت يتوقـــــع
نطــوي علـ  أكثــر مــن مــتهم ت الــر   اؼبدنيــ الـدعو تققيــد   بســب . 9115 ويوليــالقضـي    سبوز/

ااطـــــار الـــــ مرب القـــــادي تزبـــــاذ اابـــــرا ات  تتاـــــا ز القضـــــي تطلـــــ  إثبـــــات اػبـــــربا     ت احـــــد   
 القانوني  من ىذا النو .

لســـيدة دا ســـيلفا بيمنتـــ، لةن مـــا حـــدث بـــالـــبالغ    تـــرف  الد لـــ  الطـــرف ادعـــا  مقدمـــ 1-11
اتلتـــ ام خبفـــ  الوفيـــات النفاســـي   أن الد لـــ  الطـــرف  إىليقكـــس افتقـــار الد لـــ  الطـــرف تيكســـريا 

قـــدم مــــ  مفصـــل  عــــن التــــدابري تضبايـــ  اغبقــــوق األساســـي  للمــــرأة.      منهاــــيقـــاين مــــن فشـــ، ت
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وطنيــ  الطــة اػب   القالمــ  كــذل  ا ليــ  الوطنيــ    حــت ا ن البلــد   هبــري تنفيــذىاالــر اؼب تلفــ  
الـــر تشـــهد   يـــح  اؼبـــرأة   اغبقـــوق اعبنســـي   اغبقـــوق ااقبابيـــ يايـــ  اعمـــال حقـــوق اؼبـــرأة    

الوفيـات بتقـ ف الد لـ  الطـرف   لد ل  الطـرف للقضـا  علـ  التمييـ   ـد اؼبـرأة. اؼبنسق  لسياس  ال
ذا ؽبـ أنـو قـوق اانسـان  غبانتهاكـات باعتبارىـا   سـن اػبصـوب   فبـن ىـن لنسا لالر يبكن ذبنبها 

.   سـلم األ لويـاتاادارة اغباليـ   يـح  اؼبـرأة    اغبكومـ  اترباديـ   ت سـيما     ـقتالسب 
يـــ  نوباعبنـــاطق اؼبســـيما      مقـــدل الوفيـــات النفاســـي   ت ا  البفا ـــأيـــر  تظهـــر بيانـــات   تقـــدم
عـدم كفايـ     إرىـاق   نبـال مهـرب  إ نتياـ ىـذه القضـي  سبثـ، اسـتثنا    تدفع بـةن ي  شرقال ي نوب اعب

مــن مــرأة القضــي  تشــم، ا ألن  البنيــ  التحتيــ    عــدم اتســتقداد اؼبهــرب.  فيمــا يتقلــق بوبــود سبييــ 
التقريـــر أن  ترؤكــدالد لـــ  الطــرف  فــءناؼبنـــاطق اغبضــري   منــاطق ؿبيطــ  بمـــن   برازيليــ أيــول أفريقيــ 

أيــ  أدلــ     يقثــر علــ الصــحي  إدارة مرابقــ  اغبســابات   النظــام زارة  تــوأعدالــذي ل يــارة ل الفــرب
التمييـ  قـد سـاىم  إىل حـد يكـون أن  إمكانيـ سـتبقد تالد لـ  الطـرف ت  إت أنسبييـ .  بود  تثبت
ؾبموعــــ  القنايــــر  التقــــا تقــــارب أ   إناغبــــدث. بــــ،    ىــــذا لكــــن لــــيس بشــــك، حاســــم    مــــا

  فبـا مريضـ لل   الطـوارئ  حالـالرعايـ  الالزمـ   تقـدميعـدم قد تكون ىي الـر سـانبت   اؼبذكورة 
 أد  إىل  فا ا.

للسياســـات القامـــ  اؼبتقلقــــ  أ لويــــات اػبطـــ  الوطنيـــ   أن إحـــد  تو ـــ  الد لـــ  الطـــرف  1-19
   يايــ  للنســا  مــن أيــ، أفريقــي بطريقــ  نوعيــ   إنســاني  رعايــ  التوليــد بــاؼبرأة تنطــوي علــ  تق يــ 

إلبهـاا يـري اؼبـةمون للحـد مـن لاتىتمـام  إيـال  السكان األيليني   الربازيـ،  دبـا   ذلـ من   
اعت مــت  زارة الصــح  ازبــاذ ربقيقــا ؽبــذه الفايــ     . الوفيــات النفاســي  الناصبــ  عــن اتعــتالل  الوفــاة

  أطلقـــت  زارة الصـــح  السياســـ  الوطنيـــ  للرعايـــ  9111  عـــام   . 9111   عـــام إبـــرا    15
اتلتـــ ام بتنفيـــذ اابـــرا ات  رب عـــنقـــالـــر ت اؼببـــادئ  اػبطـــو  التوبيهيـــ  :الصـــحي  الشـــامل  للمـــرأة

الناصبـــ  عــن أســـباب  الوفيــاتالصــحي  الــر تســـاىم    ــمان حقــوق اانســـان للمــرأة  اغبـــد مــن 
الد لــــ  الطــــرف تشــــدد علــــ   فــــءن  اتصــــياي  ىــــذه السياســــبفيمــــا يتقلــــق   يبكــــن الوقايــــ  منهــــا. 

مـن أيـ، أفريقـي  لي النسـااغبركـ  النسـالي     اغبركـ    مشارك  األمان  اػباي  لتق ي  اؼبسـا اة القرقيـ   
ـــ اتالريفيـــ  القـــامالتبرازيلـــي  ـــ        اعبمقيـــات القلمي  البـــاحثني  األكـــاديبيني     اعـــالس اؼبهني
    مديري النظام الصحي   كاتت التقا ن الد ي.اؼبيدان
بــــرا ات ا اد رة ااقبابيــــ  الــــعلــــ   تةكيــــدىا أيــــريا  تو ــــ  الد لــــ  الطــــرف بالتفصــــي،  1-10

للنســــا  اغبوامــــ، مــــن يــــالل الرعايــــ   اعبيــــدةشــــامل  الكفالــــ  الرعايــــ  الصــــحي  اؼبت ــــذة الراميــــ  إىل  
أثنـــا   الرعايـــ   اؼبقر ـــات لل طـــر ت صصـــ  للنســـا  اغبوامـــ، اؼبدمات اػبـــالكافيـــ  قبـــ، الـــوتدة    
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  ئوار التوليــــــد   حــــــاتت الطــــــأثنــــــا  قــــــالج البقــــــد الــــــوتدة   الوحــــــدات الصــــــحي    اؼب ــــــاا   
  إبرا ات تنظيم األسرة.

بتنفيـــذ  بالت امهـــامك ثـــ     تكـــنأ   يـــ أهنـــا   تكـــن يـــري مبالإىل  زبلـــص الد لـــ  الطـــرف  1-11
ت يقتصـر ىـذا اعبهـد علـ  اغبقـوق اعبنسـي    السياسات الصحي  الر تقدم الرعايـ  اػبايـ  بـاؼبرأة. 

مــن علــ  تقــدمي الرعايــ  الشــامل   صــح  اؼبــرأة  الــذي ينطــويبأ ســع  اىتمامــا بــ، يشــم، ااقبابيــ   
  الققلي . ن اعبسدي سالمته أب،
 

 والحيثياتالبالغ على مال ظات الدولة الطرف بشأن المقبولية  مقدمةتعليقات 
غبــــد مــــن بالتــــ ام ات إىل أن  9116ينــــاير كــــانون الثاين/ 6تشــــري مقدمــــ  الــــبالغ اؼبــــرؤرخ  2-1

شـري إىل أن تاغبـق   الصـح .    عليهـا الـر ينطـوي الوفيات النفاسي  ىـو أحـد اتلت امـات الرليسـي 
مشــكل  يطــرية   الربازيــ،  أن الفشــ،    تقــدأن الوفيــات الــر يبكــن ذبنبهــا  أقــّرتالد لـ  الطــرف 

 إقرارىـــاعلـــ  الـــريم مـــن  إت أنـــومقاعبـــ  ىـــذه الوفيـــات يشـــك، انتهاكـــا يطـــريا غبقـــوق اانســـان. 
لوفــا  بالت اما ــا لضــمان حــق   ات الد لــ  الطــرف فشــلفقــد شــكل  الوفيــات النفاســي   دبالباليــي 

إحصــا ات تشــم، إحصــا ات مــن منظمــ  الصــح   .  تــذكر مقدمــ  الــبالغاؼبـرأة   اغبيــاة  الصــح 
ســـنويا   الربازيـــ،  مـــا يبثـــ، ثلـــا  نفاســـي حالـــ   فـــاة  1 111 القاؼبيـــ   الـــر ت يـــد دبوببهـــا علـــ 

  ألمـم اؼبتحــدةأبرتــو اأيضــا إىل تقيـيم  الـبالغ يشــري ؾبمـو  الوفيــات النفاسـي    أمريكــا الالتينيـ . 
مســتويات  توبــد فيهــاالبلــدان الــر  فبــا ىــو  أعلــ  بكثــري ”مقــدتت الوفيــات النفاســي  يفيــد بــةن 

ـــتقتـــرب تنميـــ  اقتصـــادي  أقـــ،     اســـتمرار ارتفـــا  مقـــدل الوفيـــات  يشـــك، . (7)“ عمومـــا يـــري مقبول
األساســـي   اانســـانلتحديـــد األ لويـــات  ضبايـــ  حقـــوق  ا  منهايـــ الد لـــ  الطـــرف فشـــال    النفاســـي  
 بو وح ىذا الفش،.تكسيريا دا سيلفا بيمنت،  السيدة فاة  سبث، إمكاني  ذبن  للمرأة. 

يشـك، انتهاكـا للحـق    تكسـيريادا سـيلفا بيمنتـ،  السـيدةأن  فـاة   تكرر مقدم  الـبالغ 2-9
ــــ  اغبيــــاة   اغبــــق   اغبمايــــ  ــــر ربديــــدا   اغبــــق   الصــــح الفقال ــــ   تكفــــ،   .  بشــــك، أكث الد ل

أثنــا  الــوتدة  رعايــ  التوليــد   حــاتت الطــوارئ  بيــد عــالج طــي إمكانيــ  اغبصــول علــ الطــرف 
إن اغبـــق   عـــدم التمييـــ  علـــ  أســـاس اعبـــنس  القـــرق.   ينطـــوي ذلـــ  علـــ   الوقـــت اؼبناســـ   

انتهاكـــا للحـــق    شـــك،ي غبصـــول علـــ  تقويضـــات مـــن الد لـــ  الطـــرفا أســـر ا علـــ عـــدم قـــدرة 
 فقال .الماي  اغب

_________________ 

  11(  الفقـــرة 9112) قـــرا ة األمـــم اؼبتحـــدة   ربـــديات الربازيـــ،  إمكانياتـــو لامـــم اؼبتحـــدة.الفريـــق القطـــري  (7) 
 (.http://www.unodc.org/pdf/brazil/Final%20CCA%20Brazil%20(eng).pdf)متاح عل  اؼبوقع: 
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ااطـــار    سبـــدد أكثـــر مـــن بـــةن القضـــي تةكيـــد الد لـــ  الطـــرف     تطقـــن مقدمـــ  الـــبالغ 2-0
ـــادالـــ مرب   و  نتياـــ  لـــذل   فـــءنةنـــب ـــمنا   ذبـــادلاابـــرا ات القانونيـــ  مـــن ىـــذا النـــو      اؼبقت

لشـــر  اســـتنفاد ســـب،  “لتـــةيري مطـــول بشـــك، يـــري مققـــو ”القضـــي  ت تـــدي،  ـــمن اتســـتثنا  
ها الد لــــ  الطــــرف الــــر تفر ــــالــــر كبــــرية التــــةيريات الىــــذه اغباــــ   تتااىــــ، اتنتصــــاف امليــــ . 

أيــال  قــد قــدمت  كانــت األســرةالــبالغ فقليــا مــن حــ، قضــيتها   ؿبكمــ  ؿبليــ .   منقــت مقدمــ
ثالثـ   مضـي   بقـد9110فرباير شـبا / 11ماديـ   مقنويـ     للحصول علـ  تقويضـاتالتماسا 

 كــانىــذا اتلتمــاس    تقــدميشبــاين ســنوات منــذ  قرابــ   بــالريم مــن انقضــا . علــ   فا ــاأشــهر فقــة 
ا. ىـامكمـ  قرار  سـتت ذالقضي  ؿبد دا للفايـ    لـيس مـن الوا ـ  مـت  إزا  ىذهالنشا  القضالي 

أن القضــي   ر تــذكتقليقا ــا   لتقــدمي ققــولاؼبتــةيري يــري الالد لــ  الطــرف علــ  كبــو كــاف  ت تقــاج 
 اؼبـــرب أنـــو لــيس مــن اؼبرافقــات الشــفوي  مـــن كــال الطــرفني    الــر تلـــيحاليــا   مرحلـــ  اغبكــم سبــر 

الـــر  قانونيـــ ال الـــدعو أن   ت بـــدال لكـــن . “القضـــي    البـــتتـــةيري يـــري مـــربر   ” حـــد ث
  9114أيســـطس آب/عمـــ، اػببـــري   يكتمـــ، حـــت   أن 9110فرباير شـــبا / 11   رفقـــت
كــم حيثيــات اغب و ستصــدرةنــببــع ســنوات. عــال ة علــ  ذلــ   يالفــا لبيــان الد لــ  الطــرف أر  بقــد
التويـ،  عـدمةن بـ  ذبـادل مقدمـ  الـبالغىذا اغبكم حـت ا ن.   يصدر   9115 ويوليسبوز/  

ت  ـــد  أ.قضـــي  الـــدعو  امليـــ    يقـــد يقتـــرب مققـــوت   تشـــري إىل  حيثيـــاتإىل اســـتنتاج بشـــةن 
حيــا  بــدت اللانــ  أن التــةيري ؼبــدة ثــالث ســنوات   قضــي  عنــهل منــ ي  يــلت إىل   ىنفاريــا

شــري ت.   (8)مــن الرب توكــول اتيتيــاري 1اؼبــادة مــن  1تــةيري ت مــربر لــو بــاؼبق  اؼبقصــود   الفقــرة 
القنـــهل اؼبنـــ ي   الد لـــ  ت  قضـــاياةن بـــكـــذل  إىل بيـــان اللانـــ    نفـــس القضـــي  مقدمـــ  الـــبالغ  

رؤكـــــد أن ىـــــذا اتســـــتنتاج مشـــــابو للو ـــــع   الد لـــــ  تويـــــ    اابـــــرا ات القضـــــالي     ربظـــــ  بة ل
  يايــ يــح  اؼبــرأة    علــ  القنــهل  ــد اؼبــرأة الــر تنطــوي اابــرا ات  حيــا ت ربظــ الطــرف  

 اؼبتدنيــ  اػبلفيــات اتبتماعيــ   اتقتصــادي  مــندبــا   ذلــ  النســا    ف ضــقيالنســا  مــن الفئــات ال
و ــ  الد لــ  تعــال ة علــ  ذلــ      .(9)ة لويــ    نظــام امــاكم  بأفريقــي مــن أيــ، ات اؼبنحــدر 
األســرة علــ  إطالــ  أمــد     تقمــ،.   يايــ  التققيــدقضــي  التقيــني يبــري طــي  ؼبــاذا هبقــ،الطــرف 

إطالــــ  أمــــد   الســــلطات القضــــالي  الســــب  الرليســــي    الد لــــ  ســــلوككــــان اابــــرا ات القضــــالي   
مكمــ  امليــ  أربــع ســنوات تقريبــا لتقيــني يبــري ا تاســتفرق  ة تفــل. يــري مققــو علــ  كبــو لقضــي  ا

عشـــرة أيـــام.  يــاللىـــذا التقيـــني  تقتضـــي أن يــتمقواعــد امكمـــ   أن طــي هنـــالي  علــ  الـــريم مـــن
_________________ 

-5 رةالفقــ  9112كــانون الثاين/ينــاير   93  اعتتمــدت ا را    اــــد ىنفاريـ  أ.ت.  ــ9/9110الغ رقــم ــــالب (8) 
1  . 

الفقــــرات  “إىل القضــــا النســــا   ــــحايا القنــــهل  إمكانيــــ  عبــــو ”انظــــر عبنــــ  حقــــوق اانســــان   األمــــريكتني   (9) 
915   919   910   912   913 (9114.) 
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أكثــر مــن  مضــ كــال الطــرفني  قــد الــر قــدمها    البيانــاتاػببــري   حــت بقــد اتنتهــا  مــن عمــ، ثانيــا
الربازيــــ،   تقــــاج   ثالثــــاكــــم. حيثيــــات اغبإعــــالن  بشــــةناؼبهلــــ  اػبايــــ  بالربازيــــ،     تــــهلعــــام 

 .tutela antecipada اؼبرؤقت النتصافكبرية   است دام األسرة لالتةيريات القضالي  ال
ألسـرة علـ  ا وفـاةللدمرة اؼبـثـار مـن ا  قـد فـاقمربر اؼبـ يريتةيري ال أنالبالغ   ذكر مقدمت   2-1

  ســا ت حالــ  األســرة اتقتصــادي  اؽبشــ  9114اللانــ    عــام  إىل غتقــدمي الــبالمنــذ   بالفقــ،. 
مصـدر الـدي، الوحيـد   الـر تشـك، اسـرةلالرعايـ  اؼبـرأة الـر تقـدم ألـيس   ةا طرت بد  أيال. 

  ت تتلقـــ  إعانـــ  ىـــيالصـــحي .  التوقـــهل عـــن القمـــ، كمـــدبرة منـــ ل بســـب  ســـو  حالتهـــفيهـــا إىل ا
بـد  يقدمـو ؽبـم لقـيش علـ  اؼبـال القليـ، الـذيل أفـراد مـن طبسـ كونـ  اؼب األسـرةالبطال .  ا طرت 

   اػبامســ  ىــي فقــدان  الــد ا  الناصبــ  عــنعلــ  الــريم مــن الصــدمات النفســي    . األكــربألــيس 
نشـــةت . كمـــا نيلحصـــول علـــ  القـــالج الطـــي  النفســـي الالزمـــ  يكـــن لـــديها اؼبـــال ل  مـــن القمـــر

الو ــع اؼبقيشــي أن مقدمــ  الــبالغ  تقــول تقليمهــا.   توابــو يــقوبات   الكــالم    إعاقــ   لــديها
اتفاقيــــ  ألــــيس يبثــــ، انتهاكــــا مســــتمرا تلت امــــات الربازيــــ،   إطــــار  الــــذي تقيشــــو اؼبةســــا ي اغبــــاي

نظامهــــا القــــانوين الــــدايلي   اتفاقيــــ  حقــــوق  ل  القضــــا  علــــ  صبيــــع أشــــكال التمييــــ   ــــد اؼبــــرأة
 الطف،.

تقــاج مشــكل  التــةيري  تةن الد لــ  الطــرف دمــ  الــبالغ بــتــدفع مقيــارج إطــار اؼبقبوليــ      2-2
 مــن )ج(   إطــار نظامهــا القضــالي الــر تنتهــ  اغبــق   اغبمايــ  الفقالــ  دبوبــ  الفقــرة اؼبنهايــ 
لد لـــ  الطـــرف  أيفقـــت ا. اتفاقيـــ  القضـــا  علـــ  صبيـــع أشـــكال التمييـــ   ـــد اؼبـــرأةمـــن  9اؼبـــادة 

  مثــ، (10)ضــالي  الكافيــ  للنســا  مــن الفئــات الضــقيف تــوفري ســب، اتنتصــاف الق  بشــك، ر تيــرب 
لــــبق  إىل تفــــاقم األمــــور  التــــةيري القضــــالي  يــــرؤدي. تكســــيريا  أســــر االســــيدة دا ســــيلفا بيمنتــــ، 

 النسـا  مـن  األد،  مـن اػبلفيـات اتبتماعيـ   اتقتصـادي   النسـا شرال  اعتمـع األكثـر  ـقفا  
  اتســـتفادة مـــن ســـب، اتنتصـــاف ”نطـــاق  اســـع يـــوابهن يـــقوبات علـــ   الـــالي أيـــ، أفريقـــي

بنـــ  ت أمـــا بالنســـب  .(11)“نالقضـــالي  للتقـــوي  عـــن أعمـــال القنـــهل  التمييـــ  الـــر ترتكـــ   ـــدى
األطفـال الـذين   يوابـو أيـبحت أكثـر يطـورة. حيا ـا اليوميـ ىذا التةيري يقـرب أن فءن الضحي   

 قــدرا  أقــ، مــن  قــد يتلقــونإىل اؼبدرســ    مذىــا   ت يــرب لمــوت  لفقــد ا أمهــا م يطــرا مت ايــدا 
تــدابري اغبصــول علــ  ؽبــذا الســب   وبــق لاطفــال مثــ، ألــيس قانونــا   الرعايــ  الصــحي    حيــا م. 

تقـــاعس  فـــءن اســـتمرارذلـــ    عـــن عو ـــا  . (12)يايـــ  للحمايـــ  دبوبـــ  القـــانون املـــي الربازيلـــي
_________________ 

 .56   55   الفقرات“إىل القضا النسا   حايا القنهل  إمكاني  عبو ”انظر  (10) 
 .910و  الفقرة ربع نفساؼب (11) 
 (12) Estatuto da Criança e do Adolescente 20   11   1  الفقرات. 
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ت يبكــــن  ا   ــــرر   قــــد يلحقهــــا ل طــــرل مقر ــــ امــــاكم امليــــ    الربازيــــ، يقــــرب أن حقــــوق ألــــيس 
 إيالحو.

أن تنفيـــذ  تـــر  مقدمـــ  الـــبالغفيمـــا يتقلـــق بالت امـــات الد لـــ  الطـــرف دبوبـــ  اتتفاقيـــ      2-3
  فـــوري  دبـــا   ذلـــ  القضـــا  علـــ  التمييـــ  ذات تـــةثري اغبـــق   الصـــح  يســـتل م الت امـــات مقينـــ 

مرافــق يــحي  علــ   قضــي بوبــودالــذي يشــر  إن ال ازبــاذ يطــوات كبــو ااعمــال الكامــ، للحــق. 
اغبـــق   الصـــح  الت امـــات قانونيـــ  ؿبـــددة  يســـتتبع فـــوري.  ذ  تـــةثريالتـــ ام  ىـــوأســـاس يـــري سبييـــ ي 

ـــعليهـــا لـــد ل األطـــراف  الـــر هبـــ  علـــ  ا اعتمـــاد اســـ اتياي   إن ؾبـــرد. واح امـــو  ضبايتـــو  إعمال
 ىــذه اتســ اتياي  أيضــا  ذ تنفيــ طنيـ  للصــح  ت يكفــي للوفــا  بالت امــات الد لــ  الطـرف.  هبــ  

ــــ  تشــــاركي   شــــفاف  استقرا ــــها” ــــا  علــــ  أســــاس عملي ــــبالغ إىل (13)“د ري .  يشــــري أيــــحاب ال
لسياســات الوطنيــ    ؾبــال ا بتنفيــذ الربازيــ، قيــام فيهــا أن تأ  ــح الــراػبتاميــ  للانــ   التقليقــات
.  تحظـت اللانـ  النفاسـي صـح  ال  ؾبـال  لالتفاقيـ المتثـال الكامـ، ل  ال يري كافيالصح  ت 

  تنفيـذ أحكــام اتتفاقيـ  علـ  صبيـع اؼبســتويات ”أن الربازيـ، تقــاين مـن مشـاك،  علـ  كبـو يـال
اارادة السياســـي   اتلتـــ ام مـــن بـــدربـــ  ـبتلفـــ  بمتســـق  الـــر تـــرتبة  علـــ  كبـــوعبمهوريـــ  اترباديـــ  ا

يمــات أثــر السياســات مــن  قــد نوقشــت اغبابــ  إىل إبــرا  تقي “.بانــ  ســلطات الد لــ   البلديــ 
ريــد ابــرا   ا  بهــود تبــذلالربازيــ،  لكــن الربازيــ،   ب يتقلــق فيمــالانــ  اليــالل مرؤشــرات  مقــايري 

 .(14)النتال يستند إىل 
ــــ   الــــر تصــــدر عنهــــا نتــــال ســــلوك  اتلت امــــات باللت امــــات اتالتمييــــ  بــــني  يقــــد  2-4   ياي

ت ربتــاج إىل  فهــيإعمــال ىــذا اغبــق  علــ   الــد لتقمــ، عنــدما   لفهــم اغبــق   الصــح .  األنبيــ 
أن كفالــ   بــ، هبــ  عليهــا كــذل   فقــة  ــع سياســات  ــدف إىل إعمــال اغبــق )التــ ام الســلوك( 

 النتيا (. بتحقيق لت اماتالسياسات فقال النتال  اؼبربوة )ربقق ىذه 
وســ   النتــال  علــ  التــدابري اؼبلم تظهــرةن بــرام  الد لــ  الطــرف   بــ  تــدفع مقدمــ  الــبالغ 2-5

األم  الوليـــد  فيـــات علـــ  الـــريم مـــن أن اؼبيثـــاق الـــوطرب للحـــد مـــن   النحــو اؼبطلـــوب   اتتفاقيـــ . 
 القاليــ مســتويات الوفيـات النفاسـي    تتفـري وبـدد األىـداف الســامي  للحـد مـن الوفيــات النفاسـي   

ؾبموعـــ  متنوعـــ  مـــن   بـــود  األ ل ىـــي:ثالثـــ  عوامـــ، مـــا ت يقـــ، عـــن ذلـــ  إىل   يقـــ  . كثـــريا  
ــــ، هبــــ  دعــــم مشــــاك، التنســــيق. الثــــاين   ــــ، الكــــا  بتقــــدمي السياســــات الصــــحي    الربازي التموي

ـــــريم مـــــن أن   عـــــادل.   توزيقـــــو بشـــــك، ـــــ  مـــــن ا  اؼب 11علـــــ  ال ـبصـــــص اغبكـــــومي  اانفـــــاقل
_________________ 

يبكن أن وبدث انتهاك اغبق   الصح  من يـالل تقصـري أ  فشـ، ” :16 ) (   10اؼبصدر نفسو  الفقرتان  (13) 
 .“القانوني الد ل   ازباذ التدابري الالزم  الناشئ  عن اتلت امات 

 .CEDAW/C/BRA/CO/6انظر  (14) 
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تنفــق   باؼبقارنــ  مــع الــربام  األيــر .  مــن ف علــ  يــح  األم  فــءن اانفــاق ل ــدمات الصــحي ل
   ىـو رقـم مـن ف  إىل حـد 9110عـام   علـ  الصـح  فقـة للفرد الواحـد  د تر 63ازي، الرب 

تحقيـــق النتـــال  مـــن يـــالل اؼبرؤشـــرات  اؼبقـــايري الصـــحي . بالثالـــا  ت تـــرتبة السياســـات   يطـــري. 
 و بقدر كاف.تقييم يتم تبد ره  الذيالنتال   برتبة يت مثال   سبوي، النظام الصحي فءن
قــــدم يــــل  يت  الــــبالغفيــــد بــــةن ي الــــذي  نطــــق الد لــــ  الطــــرفدبالــــبالغ   مقدمــــ  تطقــــن 2-6

األيطـــــا  الطبيـــــ  امتملـــــ  الـــــر بـــــني   تيكســـــريا  دا ســـــيلفا بيمنتـــــ، بنســـــاني  الســـــيدة احـــــدة بـــــني 
أن   تــر  مقدمــ  الــبالغ  اتتفاقيــ .  اؼببــنيتقريــهل التمييــ   لــذل  فهــي ت تقــع  ــمنارتكبــت  

ييـــ  الـــوارد   اتتفاقيـــ   يريىـــا مـــن اؼبقاىـــدات الد ليـــ  غبقـــوق تقريـــهل التم يتااىـــ،ىـــذا اؼبنطـــق 
التمتــع حبقــوق  وبــول د نالتمييــ  اابــرا ات الــر تت ــذىا الد لــ  الــر ؽبــا تــةثري  يشــم، اانســان. 

 1 اؼبـادةدبوبـ    اانسان  دبا   ذلـ  اغبـق   التمتـع بـةعل  مسـتو  مـن الصـح  يبكـن بلويـو. 
أي تفرقـ  أ  اسـتبقاد أ  تقييـد يـتم علـ  أسـاس ”ىـو لتمييـ   ـد اؼبـرأة تقريـهل ا فـءناتتفاقيـ   من 

اتعـ اف للمـرأة علـ  أسـاس تسـا ي الربـ،  اؼبـرأة   النيـ، مـناعبنس  يكون مـن آثـاره أ  أيرا ـو 
اتمتنــا  عــن مباشــرة أي ” مــن اتتفاقيــ  الــد ل 9اؼبــادة  تلــ م الفقــرة )د(  “....حبقــوق اانســان

سبيي يــ   ــد اؼبــرأة   كفالــ  تصــرف الســلطات  اؼبرؤسســات القامــ  دبــا يتفــق  عمــ، سبييــ ي أ  فبارســ 
 علــ  األمهــات حصــولإعمــال اغبــق   الصــح   هبــ  علــ  الــد ل تــوفري  لكفالــ   “ ىــذا اتلتــ ام

 مقاعبــ الــد ل  يطلــ  مــن بــ،  اىــذا اؼبطلــ  لــيس شــكلي  اػبــدمات الصــحي  بطريقــ  يــري سبيي يــ . 
  دبــا   ذلــ  القوامــ، “الــر زبتلــهل عــن النســا  باؼبقارنــ  مــع الربــالســمات  القوامــ، اؼبميــ ة ال”

 الــــرإنكــــار أ  إنبــــال تــــديالت الرعايــــ  الصــــحي  إن . (15)البيولوبيــــ  اؼبرتبطــــ  بالصــــح  ااقبابيــــ 
 شك، من أشكال التميي   د اؼبرأة. ما ىو إتاؼبرأة  إليها ربتاج
الضـحي  شـكال مـن أشـكال التمييـ   إىل  لرعايـ  الصـحي  اؼبقدمـيشك، اانبال اعبسـيم ل   2-11

تيكســريا   ةن حالــ  الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ،بــالد لــ  الطــرف  أقــرتالفقلــي دبوبــ  اتتفاقيــ .  قــد 
علـ  كبـو أسـر   أفضـ،  اغبصـول علـ  عـالج طـي  تـوفر ؽبـا إمكانيـ ينبفـي أن كـان حام،   كامرأة

الســيدة دا  ي  النفاســي  اؼبقدمــ  إىلالصــح رعايــ الــر بــرت أثنــا  اللكنهــا يلصــت إىل أن األيطــا  
 نفاســـي  كافيـــ   يتـــوفري يـــدمات يـــح إن عـــدملتميي . بـــا تيكســـريا  تكـــاد ت تـــرتبةســـيلفا بيمنتـــ، 

ســـكان  مقظــمةن بــ  إن الواقــعيشــك، انتهاكــا للحـــق   عــدم التمييــ .  ر كســوبلفــورد للنســا    
 .أفريقي ي يد ىذا اتنتهاك تفاقما  أي،  ينحدر ن مناؼبدين  

_________________ 

( 9111) 92التويـي  القامـ  رقـم    ؛19   11تـان   الفقر الصـادرة عـن اللانـ  91التويـي  القامـ  رقـم  انظر (15) 
 .5ابري اػباي  اؼبرؤقت (  الفقرة   من اتتفاقي  )التد1اؼبادة من  1الفقرة بشةن 
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التمييـــ  حبكـــم القـــانون ني بـــ يقـــرّ ألنـــو ت  بـــدا    ـــيق الد لـــ  الطـــرف للتمييـــ  إن تقريـــهل  2-11
 اؼبتقلقــــ ىــــذه اؼبشــــكل    مالحظا ــــا اػبتاميــــ  إىل اللانــــ   تطرقــــتحبكــــم الواقــــع.  قــــد  التمييــــ  

 الربازي،.ب
مقدمـ  الـبالغ إىل اؼبـادة  تشـري فيما يتقلق دبسـرؤ لي  الد لـ  الطـرف علـ  الصـقيد الـد ي   2-19
 اؼباللمــ تت ــذ صبيـع التــدابري ”الـد ل األطــراف أن أنـو هبــ  علــ  ( مــن اتتفاقيـ  الــر تــنص ـ)ىـ 9

ىـذا اتلتــ ام   يـ داد. “مرؤسسـ  أي شـ ص أ  منظمـ  أ  قبــ،للقضـا  علـ  التمييـ   ـد اؼبـرأة مـن 
ــــ   ــــوحا   ــــ  )اؼبــــرأة مــــ 19( بشــــةن اؼبــــادة 1666) 91 رقــــم   التويــــي  القامــــ  للان ن اتتفاقي

ازبــاذ اابــرا ات الالزمــ  ؼبنــع  فــرا ”الــر تقتضــي مــن الــد ل األطــراف  ( 19 الصــح   الفقــرة 
ت ”و الد لـــ  الطـــرف بةنـــ  أقـــرت. “األفـــراد  اؼبنظمـــات قبـــ،انتهـــاك اغبقـــوق مـــن  بشـــةنعقوبـــات 
  أ  نقــ، تفــويعــن طريــق مــن اؼبســرؤ لي    ىــذه اعــاتت  إعفــا  نفســهالــد ل األطــراف يبكــن ل

ؿبكمـــــ    لانـــــ  ل الســـــوابق القضــــالي   ترســــخ. “ كــــاتت القطـــــا  اػبـــــالإىل ىــــذه الصـــــالحيات 
 ترتكبهـــــامســـــرؤ لي  الد لـــــ  عـــــن ســـــو  اؼبمارســـــ  الطبيـــــ  الـــــر  البلـــــدان األمريكيـــــ  غبقـــــوق اانســـــان

ـــوبي  ييمينـــيس  ـــد الربازيـــ، قضـــي    اؼبرؤسســـات الصـــحي  اػبايـــ .  ؿبكمـــ  البلـــدان ذكـــرت   ل
كيــان مــن ”رعايــ  يــحي  نفســي  مــن  حصــلت علــ الــبالغ   أن مقدمــ غبقــوق اانســان األمريكيــ 

ذبــــادل أن الربازيـــ،    مـــع  “لحكومـــ  اترباديـــ ل يالصـــح النظــــام قطـــا  يـــال مـــريص لـــو مـــن
ـــ     . (16)ىـــذا األســـاسعلـــ   دبســـرؤ ليتها ىـــذا  يقـــد    القـــرار النهـــالي مكمـــ  البلـــدان األمريكي
الد لــ  الربازيليــ  مســرؤ لي  انتهاكــات حقــوق اانســان  .  ربملــتمرك يــ  ال قضــي اػبــالقام/التمييــ  

 ـد أ. س. قضـي   . باا ـاف  إىل ذلـ    (17)لـو مـن قبـ، الد لـ  يحي يال مريص مرفق  
 بشـــةناؼبرؤسســـات القامـــ   اػبايـــ   صبيـــعريـــد أن تاعـــر  و يتطلـــ  مـــنلانـــ  أنـــال  ذكـــرت ىنفاريـــا

 .(18)تفاقي انتهاكات حقوق اانسان   إطار ات
ــــبالغ 2-10 ــــ  الطــــرف اب  تطقــــن مقدمــــ  ال ــــذي يقــــول إنتقيــــيم الد ل  فــــاة الســــيدة دا ســــيلفا  ل

. “ن يــهل   اعبهــاز اؽبضــمي” يطلــق عليــو  أهنــا قبمــت عمــا  تيكســريا ت يــرتبة بالنفــاسبيمنتــ، 
اؼبقنيــ  اغبكوميــ  لانــ  المتــوفر مــن يــري تقتمــد علــ  تقريــر الطــرف أن الد لــ    ترؤكــد مقدمــ  الــبالغ

  تـــــنام عـــــن الـــــوتدة وفـــــاة بـــــةن التصـــــنيهل أن اللتويـــــ، إىل ىـــــذا التقيـــــيم   لالوفيـــــات النفاســـــي  ب
_________________ 

  904-19  التمــاس رقــم  ــد الربازيــ،ييمينــيس لــوبي  د مييــا  ان  ؿبكمــ  البلــدان األمريكيــ  غبقــوق اانســ (16) 
 .16  الفقرة 05/19تقرير رقم 

ـــــيس لـــــوبي   (17)  ـــــ،ييمين  116ؿبكمـــــ  البلـــــدان األمريكيـــــ  غبقـــــوق اانســـــان )السلســـــل  بـــــيم( رقـــــم    ـــــد الربازي
 (.  9113سبوز/يوليو  1)

-11  الفقـــرة 9113آب/أيســـطس  11     أ. س.  ـــد ىنفاريـــا  اعتتمـــدت ا را 1/9111الـــبالغ رقـــم  (18) 
2. 
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قبمــــت تبـــني األدلـــ  الطبيـــ  أن الوفـــاة   عكــــس ذلـــ .  الـــر تبـــني بو ـــوحيتااىـــ، األدلـــ  الطبيـــ  
 .كان باامكان ذبنبهاأسباب تتقلق باغبم،    عن مباشرة

يـالل  بةهنـا  فـاة امـرأة أثنـا  اغبمـ، أ ”لوفيـات النفاسـي  منظمـ  الصـح  القاؼبيـ  ا تقرف  2-11
يومــا مــن انتهــا  اغبمــ،  بصــرف النظــر عــن مــدة اغبمــ،  مكانــو  مــن بــرا  أي ســب  متصــ،  19

باغبمــ، أ  تفــاقم بســب  اغبمــ، أ  متقلــق دبقاعبتــو  لكــن د ن أن وبــدث ذلــ  نتياــ  حــوادث أ  
التصـــنيفات  بةهنـــا تســـت دمرظبيـــا تـــ عم ازيـــ، الرب أن   تـــذكر مقدمـــ  الـــبالغ. (19)“عوامـــ، ياربيـــ 

 بصــــورة  يــــتم تطبيقهــــا  لكــــن  (20)الوفيــــات النفاســــي نظمــــ  الصــــح  القاؼبيــــ  ىــــذه عــــن ؼبالرظبيــــ  
 ىذه القضي .    يحيح

األ ي   مركــــــ  الصــــــح    تكســــــيريا عر ــــــها الســــــيدة دا ســــــيلفا بيمنتــــــ، لــــــد  تقــــــدمي  2-12
اعبنــــني  مــــوت أن يش صــــوا الطبيــــني للمهنيــــني  كــــان ينبفــــي 9119نوفمرب تشــــرين الثــــاين/ 11

 يـــتم   إت أنـــو. الـــر كانـــت تبـــد  عليهـــا بســـرع عـــراا األعلـــ  أســـاس  مقاعبتهـــا دايـــ، الـــرحم 
 الـــر كـــان  9119نوفمرب تشـــرين الثـــاين/ 10اعبنـــني دايـــ، الـــرحم حـــت  حالـــ  مـــوتتشـــ يص 

مــن  متـةيراعبنـني ميتــا    قـت   تدةبقـد   . طناعيا  أن هبـري طلقـا  ايــالطبيـ  اؼبقــاج  علـ هبـ  
   ا  ىـذه األعـراا فـور مقاعبـ   و كـان هبـ علـ  الـريم مـن أنـ  . كثـريا  ذل  اليوم  سا ت أعرا ها  

علـ  الــريم مــن اغبابــ  الوا ــح    اليــوم التــاي.  إت  كشــة ازالـ  بقايــا اؼبشــيم  ال ذبـر ؽبــا عمليــ 
 16 إت بقــدإىل اؼبستشــف  القــام  تنقــ،    د ســو ا باســتمرار  حالتهــا تــ داكانــت للقــالج الفــوري  

 يــدركون  اؼبستشــف  القــام     يكــن القــاملون مقهــا ســاال ا الطبيــ   تنقــ،   . الــوتدة مــنســاع  
ةهنـــا حامـــ، با  إبـــالغ القــاملني   اعـــال الطـــي  نقـــ، ســـاال مـــرؤيرا. إن عــدم أهنــا كانـــت حـــامال

عـــن   ـــا قبمـــتأن  فا إىلىـــذه السلســـل  مـــن األحـــداث بو ـــوح  تشـــري . ا  بســـيم يشـــك، إنبـــات  
اعبنـــني دايـــ، الــــرحم.    أعقـــاب مــــوتنبـــال باا الـــر اتســــمت سلســـل  مـــن التــــديالت الطبيـــ 

الـوتدة تتقلـق باغبمـ،  ينبفـي تصـنيفها   مضـاعفات نـابم عـن حـد ث فا ـا   لذل  كان سـب  
 الوتدة.ناصب  مباشرة عن ةهنا  فاة ب
تيكســريا بةهنــا  فــاة يــري  دا ســيلفا بيمنتــ،  فــاة الســيدةةن تصــنيهل بــ قدمــ  الــبالغ تــدفع م 2-13

  الد لـ   النفاسـي وفيـات اليطـة تصـنيهل    علـ  نطـاق  اسـع عـدم اابـالغ عـن تربز مثات نفاسي 
إىل توثيــق  اؽبادفــ رظبيــ  الوفــاة الشــهادات بتقلــق تتوابــو الد لــ  الطــرف مشــاك، متكــررة   الطــرف. 

_________________ 

  تقــديرات   ــقتها (9112الوفيــات النفاســي    عــام ) Maternal Mortality in 2005 منظمــ  الصــح  القاؼبيــ   (19) 
 .1  الصفح  منظم  الصح  القاؼبي   اليونيسيهل  يند ق األمم اؼبتحدة للسكان   البن  الد ي

)الطبقــــ   (دليــــ، عبــــان  فيــــات األمهــــات) Manual dos Comites de Mortalidade Materna انظــــر  زارة الصــــح   (20) 
 .19  الصفح  (9114الثالث   
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ـــ ألن تكـــون  ات الوفـــاة تنحـــوشـــهادالـــواردة   قلومـــات اؼب إنفاســـي . الوفيـــات الن ـــ  أ  ال رديئ نوعي
قـــد تشــــكالن  وفـــاة    الشـــهادات ب انىنـــاك نوعـــان مـــن اؼبشـــاك، تتقلقـــ  .  بســـاط  يـــري يـــحيحب

تيكســريا علــ   فــاة الســيدة بيمنتــ، بتنصــيهل الربازيــ،  قيــاميطــة    قــو  كالنبــا عوامــ، تــرؤدي إىل 
أهنـــا حامـــ، أ    اؼبريضـــ أن تســـاي،عمومـــا  باألطبـــا   عـــدم قيـــام  األ ىل. نفاســـي أهنـــا ليســـت  فـــاة 

    . النفاســـي إىل ســو  تصـــنيهل القديـــد مـــن الوفيـــات  يـــرؤديوفـــاة  فبـــا الشـــهادة   مـــرؤيرا   لــدت
األطبـــا    الربازيـــ، ت يقـــ   الثانيـــ     . الرظبيـــ شـــهادة  فا ـــا   ذكـــر اغبمـــ، يـــتم     ىـــذه اغبالـــ 

وفيـات الم يـد مـن تصـنيهل   فبـا يـرؤدي إىل  ضبـ، اؼبريضـإىل  للوفـاة  اؼبباشر أ  النهـالي السب يالبا
 ريـــد الوفيـــات النفاســـي   الصـــقوبات ب زارة الصـــح   أقـــرت.  قـــد باعتبارىـــا  فيـــات يـــري نفاســـي 

ــــربةعنــــد ــــا  اغبمــــ،  ما ت ي ــــا   يالبــــا مــــا ي. اؼبريضــــ وفــــاة باألطب  ىــــوســــب  الوفــــاة  أنقلــــن األطب
  الـــر ت تـــرتبة “الن يـــهل”اســـت دام مصـــطلحات طبيـــ  أيـــر   مثـــ،    أ “رفيـــ مضـــاعفات ط”

أن شـهادة  فا ـا     صـراح  ب تيكسـرياضبـ، السـيدة بيمنتـ،     يـذكراغبمـ،. بعل   بو التحديد 
الوفـاة ىـذا سـب   فـءن إيـراد  الواقـع    وفا ـا. بضبلها  ت تربة“ ن يهل   اعبهاز اؽبضمي”عبارة 

  ت تلــي.   علــ  حــد ســوا ؼبقــايري الطبيــ  الد ليــ   الربازيليــا حســ  يــري كــاف  كامــ،اؼبــوت يــري  
ىــذا إن ســب  الوفــاة. ل  تقريرىــاعمليــ  تشــري  اعبثــ  اؼبقــايري الطبيــ  األساســي    مــا يتقلــق بــدقتها 

ـبـــا ف  يثـــريالربازيـــ،  فبـــا  القامـــ    مشـــاك، اابـــالغ كثـــرياوب  لســـب  الوفـــاة يـــوازي  اؼبـــويـــهل ال
  ىـــذه الوثـــالق  ا  تحقـــ تهـــا. عـــال ة علـــ  ذلـــ   ىنـــاك مقلومـــات  ـــئيل  ؼبرابقداقيتهادبـــد  مصـــ

 تيكسريا. سيلفا بيمنت، الر تو   طبيق   فاة السيدة دا الرظبي 
   الوفيـات النفاسـي ب مقنيـ عبـان أنـو علـ  الـريم مـن  بـود  تدعي مقدم  الـبالغ أيريا   2-14

 يـــــقيدعلـــــ   اؼبشـــــتبو فيهـــــاقيـــــق   الوفيـــــات النفاســـــي  التح  ـــــدف  الربازيـــــ،  الوتيـــــاتمقظـــــم 
الســيدة تقــيش  كانــتحيــا   ر كســوعبنــ    مدينــ  بلفـورد   ت توبــدالوتيـات  اغبكومــات امليــ   

   ذبـــــر اللانـــــ  اؼبقنيـــــ     فا ـــــاالتحقيـــــق   ياربيـــــ    قامـــــت عبنـــــ . تيكســـــريا دا ســـــيلفا بيمنتـــــ،
 تطلبــومثــ، ىــذا التحقيــق  مــع أن  آيــرســاال ا الطبيــ  فقــة  أي ربقيــق  بالوفيــات  الــر درســت

وفيــات يثــري القلــق الالد لــ  الطــرف علــ  قــرار عبنــ    إن اعتمــاد زارة الصــح . عــال ة علــ  ذلــ   
اؼبقنيــ  بالقضــا  علــ  صبيــع أشــكال التمييــ   ــد لانــ  ال إىلىــذا القــرار تقــدمي ألن الد لــ  رفضــت 

 .اؼبرأة
 

 واإلجراءات المعروضة على اللجنة مسائلال  
 النظر في المقبولية
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مـــن نظامهـــا الـــدايلي  فيمـــا إن كانـــت الرســـال  مقبولـــ    31تبـــّت اللانـــ    فقـــا  للمـــادة  3-1
ــــاري. أ  ــــ عمــــال  يــــري مقبولــــ  دبوبــــ  الرب توكــــول اتيتي مــــن نظامهــــا  49اؼبــــادة مــــن  1الفقرة ب

 لبالغ.ا ياتحيثذل  قب، النظر   ب ستقوم اللان الدايلي  
القاللــ  بــةن الــدعو  اؼبدنيــ  اؼبقدمــ  مــن تالحــظ اللانــ  حاــ  الد لــ  الطــرف     حــني 3-9

تـر    9115أسرة اؼبتوفاة   ينظر فيها بقد  أنـو كـان مـن اؼبتوقـع أن يصـدر اغبكـم   سبوز/يوليـو 
ا مقدمـ  الـبالغ   نبـا التــةيري    ـالـر أثار  اؼبســال،اللانـ  أن الد لـ    تقـدم تفسـريا كافيـا لـبق  

حــــت ا ن.    يبــــّت بــــو الــــذي إيــــدار اغبكــــماماكمــــ    إبــــرا  تقيــــني يبــــري طــــي   التــــةيري   
مت  دعــو  طلــيّ الــر دعــت إىل رفــ   تالحــظ اللانــ  أيضــا عــدم  بــود تفســري شــام، لاســباب 

اللانــــــــ  أن  قتقــــــــدت  . 9110ســــــــبتمرب أيلول/ 13   9110فرباير شــــــــبا / 11 تقــــــــديبهما  
ىــذا زبلــص إىل أن    عــدد اؼبتهمــنيإىل يقــ   إىل تققيــد القضــي  أ   تالتــةيري اؼبشــار إليهــا أعــاله 

ةنـــو ب  علـــ  الـــريم مـــن بيـــان الد لـــ  الطـــرف الـــدعو ســـنوات منـــذ تقـــدمي الـــذي بلـــ  شبـــاين التـــةيري 
  بـــــرا ات بـــــاؼبق  اؼبقصـــــود لإل    يشـــــك، إطالـــــ  يـــــري مققولـــــ9115 ويوليـــــسبوز/   سيصـــــدر
 من الرب توكول اتيتياري. 1اؼبادة من  1 الفقرة
مـــن  19   9 بانتهاكـــات للمـــادتنيالـــبالغ اؼبتصـــل     تـــر  اللانـــ  أن ادعـــا ات مقدمـــ 3-0

تقلــن   اتتفاقيــ  أدلــ  كافيــ  أليــراا اؼبقبوليــ . بقــد أن مت اســتيفا  صبيــع مقــايري اؼبقبوليــ  األيــر   
 .حيثياتو   اللان  أن البالغ مقبول  تشر    النظر

 
 الحيثياتالنظر في   

 مقدمــ  الــبالغؽبــا  الــر أتاحتهــانظــرت اللانــ    ىــذا الــبالغ    ــو  صبيــع اؼبقلومــات  4-1
 اتيتياري. من الرب توكول 4اؼبادة من  1 الد ل  الطرف  عل  النحو اؼبنصول عليو   الفقرة 

يشــك، انتهاكــا غبقهــا تيكســريا  دعي مقدمــ  الــبالغ أن  فــاة الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ،تــ   4-9
ألن الد لـــ    مـــن اتتفاقيـــ  1   بـــاتق ان باؼبـــادة 19   9  اغبيـــاة  الصـــح   دبوبـــ  اؼبـــادتني 

  حـــاتت الرعايـــ  التوليديـــ    تقـــدم اغبمـــ،   ب اؼبتقلـــقالقـــالج الطـــي اؼبناســـ   تكفـــ،الطـــرف   
ييــ  علــ  أســاس القــرق  اعبــنس عــدم التم  اغبــق منتهكــ  بــذل    الوقــت اؼبناســ      الطــوارئ

أن تنظــر اللانــ   يتقــني علــ   اســتقراا ىــذه اتدعــا ات  بفيــ  اػبلفيــ  اتبتماعيــ   اتقتصــادي . 
مــن  9 الفقــرةدبوبــ   اتلت امــات. مث ســتنظر   مــا إذا كانــت نفاســي  ت الوفــاة  مــا إذا كانــ أ ت

للمـرأة فيمـا يتقلـق  اؼباللمـ اػبـدمات  طـرافاأل الـد ل تكف، دبوببهـامن اتتفاقي   الر  19اؼبادة 
 فقــة  بقــد ىـذه اتعتبـارات  ىـذه اغبالـ .  قــد مت تلبيتهـا  باغبمـ،  الـوتدة  فـ ة مــا بقـد الـوتدة  

 لالتفاقي .األير  تستقرا اللان  اتنتهاكات اؼب عوم  س
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ســريا تيك  فــاة الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ، بادلــت بــةنالد لــ  الطــرف  مــن أنعلــ  الــريم    4-0
نــــ ف   اعبهــــاز اؽبضــــمي  تالحــــظ اللانــــ  أن  ىــــووفا ــــا لأن الســــب  امتمــــ،    ليســــت نفاســــي 
ها مقدمــ  الــبالغ  الــر   تطقــن فيهــا الد لــ  الطــرف   كــذل  تاألحــداث الــر  يــفسلســل  مــن 

ذات الصـــــل  ضـــــاعفات تـــــرتبة دب   يشـــــري إىل أن  فا ـــــامقدمـــــ  الـــــبالغ الـــــذي قدمتـــــو اػببـــــريرأي 
   ةالفثيــان  آتم شــديدب كانــت تقــاين منهــاذباىــ، اؼبركــ  الصــحي الشــكا   الــر  فقــد التوليــد. ب

 الـــدم   ذبـــر ايتبـــارا عـــابال للبـــول شـــهرىا الســـادس مـــن اغبمـــ،   الـــر  عنـــدما كانـــت  الـــبطن 
. تهــــالكشـــهل عـــن  فــــاة اعبنـــني.  قــــد أبريـــت اتيتبـــارات بقــــد يـــومني فبــــا أد  إىل تـــدىور حالل
 كفالـ مـن  ابـ  الـد ل األطـراف     الر تـنص علـ  أنـو91ييتها القام  رقم تشري اللان  إىل تو   

 مــا يبكــنص أقصــ  يزبصــ   ئ ر واالطــ  حــاتت حــق اؼبــرأة   األمومــ  اؼبةمونــ   يــدمات الــوتدة 
للقضـــا  علـــ  الراميـــ  تـــدابري ال بـــةنأيضـــا التويـــي    تفيـــد. (21)ؽبـــذه اػبـــدمات مـــن اؼبـــوارد اؼبتاحـــ 

اػبــدمات الالزمــ   إىلنظــام الرعايــ  الصــحي  الــذي يفتقــر   تــرب يــري ماللمــ  التمييــ   ــد اؼبــرأة تق
     ــو  ىــذه اؼبالحظــات  . (22) مقاعبتهــا عنهــا كشــهلالاألمــراا اػبايــ  بــاؼبرأة   مــن  للوقايــ 

 بـــنسبـــني  تـــنص علـــ  عالقـــ  تناســـ تـــرف  اللانـــ  أيضـــا حاـــ  الد لـــ  الطـــرف بـــةن الـــبالغ   
 اتدعــــا اتأن  بــــ، األيطــــا  الطبيــــ  امتملــــ  الــــر ارتكبــــت  تيكســــريا  الســــيدة دا ســــيلفا بيمنتــــ،

اعتبـار اغبمـ،. لـذل  تـر  اللانـ  أنـو هبـ  بقدم اغبصول علـ  الرعايـ  الطبيـ  ذات الصـل  ب تتقلق
 .تيكسريا نفاسي   فاة السيدة دا سيلفا بيمنت،أن 
الــر قــدمت الصــحي   اػبــدماتردا ة ةن شــب مقدمــ  الــبالغ تالحــظ اللانــ  أيضــا ادعــا   4-1

ألن براحــــ   بــــ، كــــذل   إىل ابنتهــــا  الــــر   تشــــم، عــــدم إبــــرا  ايتبــــار للــــدم  البــــول فحســــ 
 اؼبشـيم   الـر    اغببـ، السـريزالـ  الطلـق اتيـطناعي اسـاع  بقـد  11   ذبـر إت بقـد كشةال

    فا ـــان فهـــا    الـــوتدة   مـــن اؼبمكـــن أن تكـــون قـــد ســـببتبالكامـــ، يـــالل عمليـــ   تـــتم إزالتهـــا
ــــ  السبــــت   . األمــــرهنايــــ     بشــــك، كــــاف ا  كــــن ؾبهــــ  ي   الــــذيراحيــــ    اؼبركــــ  الصــــحي  اعبقملي

ســــيارة  إرســــالرفــــ  اؼبستشــــف  بقــــد أن نقلهــــا إىل مستشــــف  البلديــــ  شبــــاين ســــاعات  اســــتفرق   
  تـــذكريايـــ .  إســـقافتـــةمني ســـيارة  مـــن أســـر ا  هـــا     تـــتمكنلنقل الوحيـــدة لديـــو ســـقافاا

قلومــات اؼب    الطبيــ ســاال اد ن مــن مستشــف  البلديــ   إىلو علــ  الــريم مــن تــةيري نقلهـا أيضـا أنــ
  منطقــ  مرؤقتــ     ةكبــري   دربــ إىل  مــن د ن رعايــ   تركــتفقالــ      تكــنطبيــ  ال حبالتهــا اؼبتقلقــ 

 يــري اؼباللمــ   ػبدمــ االد لــ  الطــرف     تنــهلســاع  حــت ماتــت.  91ردىــ    اؼبستشــف  ؼبــدة 
تيكســــريا  دا ســــيلفا بيمنتــــ، بــــةن حالــــ  الســــيدة تاع فــــبــــ، مــــن ىــــذه اغبقــــالق.  ا  دح  أيــــتــــ   

_________________ 
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 قــدم بســرع  بســب  احتمــال  بــود قصــور    يت  ا ـبصويــاطبيــ اعالبــ الضــقيف  كانــت تتطلــ 
عـدم كفايـ  البنيـ    عـن إنبـال مهـرب   نـابم ايـ اػبصـحي  الرؤسسـ  اؼبها تاؼبساعدة الطبيـ  الـر قـدم

الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ، تيكســريا  أنإىل اللانــ   زبلــص لــذل  ســتقداد اؼبهــرب. التحتيــ   عــدم ات
 .  تتكف، ؽبا اػبدمات اؼباللم  فيما ىبتص حبملها

ـــ  الطـــرف بـــةن عـــدم مال مـــ  اػبدمـــ  ت تقـــ   إىل ذلـــ   بـــ، إىل مرؤسســـ   4-2  دفقـــت الد ل
ارســات الطبيــ  الســيئ  الــر الرعايــ  الصــحي  اػبايــ .  أفــادت أن اؼبــ اعم كشــفت أن عــددا  مــن اؼبم

تقــ   إىل إحــد  اؼبرؤسســات اػبايــ  ىــي الــر أدت إىل  فــاة الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ، تيكســريا. 
 قــد ســلمت بوبــود أ بــو قصــور   النظــام اؼبســت دم   التقاقــد مــع اػبــدمات الصــحي  اػبايــ   

ل  مســـرؤ لي  مباشـــرة  التفتـــيش  اؼبراقبـــ  الناصبـــ  عـــن ذلـــ . لـــذل  تالحـــظ اللانـــ  أن الد لـــ  مســـرؤ  
عــن عمــ، اؼبرؤسســـات اػبايــ  عنــدما قـــدمت يــدما ا الطبيــ  إىل مصـــادر ياربيــ   لــذل   فـــءن 
الد لــ  ربــتفظ دالمــا بوابــ  تنظــيم  مراقبــ  مرؤسســات الرعايــ  الصــحي  اػبايــ .  سبشــيا  مــع اؼبــادة 

ـــ  الطـــرف التـــ ام اغبيطـــ  الواببـــ  تزبـــاذ ال 9 تـــدابري الكفيلـــ  )ىــــ( مـــن اتتفاقيـــ   تقـــني علـــ  الد ل
بضــــمان أن تكــــون األنشــــط  الــــر تضــــطلع  ــــا اعبهــــات الفاعلــــ    القطــــا  اػبــــال فيمــــا يتقلــــق 
بالسياســـات  اؼبمارســـات الصـــحي  مناســـب  أيضـــا .    ىـــذه اغبالـــ  بالـــذات  فـــءن مســـرؤ لي  الد لـــ  

ح  ( الـذي يرؤكــد علــ  أن اغبــق   الصــ911-163الطـرف راســ     الدســتور الربازيلــي )اؼبــواد 
ــــد ل الطــــرف   تــــهل  ــــ  إىل أن ال ــــذل   زبلــــص اللان ىــــو حــــق مــــن حقــــوق اانســــان عمومــــا. ل

 من اتتفاقي . 19من اؼبادة  9بالت امات دبوب  الفقرة 
 تالحظ اللان  أن مقدم  البالغ تـ عم أن عـدم سبكنهـا مـن اغبصـول علـ  الرعايـ  الطبيـ   4-3

 ت ســـيما فيمـــا يتقلـــق بالطريقـــ  الـــر تـــدار  ـــا اعبيـــدة أثنـــا  الـــوتدة مشـــكل  منهايـــ    الربازيـــ،  
اؼبــوارد البشــري    النظــام الصــحي الربازيلــي. كمــا ربــية اللانــ  علمــا حباــ  الد لــ  الطــرف بةهنــا ت 
تنكـــر عـــدم تـــوفر رعايـــ  طبيـــ  ؿبـــددة بســـب  عـــدم  بـــود سياســـات  تـــدابري عامـــ  دايـــ، الد لـــ  

 اتحتيابـات امـددة للمـرأة.  تشـري اللانـ  الطرف  فهنـاك عـدد مـن السياسـات اؼبطبقـ  الـر تلـي
مـــن  9( بشـــةن الت امـــات الد لـــ  الطـــرف   إطـــار اؼبـــادة 9111) 95إىل تويـــيتها القامـــ  رقـــم 

اتتفاقيــــ    تالحــــظ أن سياســــات الد لــــ  الطــــرف هبــــ  أن تركــــ  علــــ  النتــــال   اابــــرا ات  أن 
السياســات  بــود ىيئــات قويــ  . عــال ة علــ  ذلــ   هبــ  أن تكفــ، (23)تكــون فبولــ  بصــورة كافيــ 

 مرك ة داي، السـلط  التنفيذيـ  لتنفيـذ ىـذه السياسـات. إن عـدم تـوفر اػبـدمات الصـحي  النفاسـي  
اؼبناســب    الد لــ  الطــرف الــر تفشــ،   تلبيــ  احتيابــات يــحي  ؿبــددة  فبيــ ة لصــا  اؼبـــرأة  ت 

حســ   بــ، تشــك، كــذل  سبييــ ا  مــن اتتفاقيــ  ف 19مــن اؼبــادة  9تشــك، انتهاكــا  ألحكــام الفقــرة 
_________________ 
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مـــن اتتفاقيـــ . عـــال ة علـــ  ذلـــ   فـــءن  9 اؼبـــادة  19( مـــن اؼبـــادة 1 ـــد اؼبـــرأة دبوبـــ  الفقـــرة )
 لقدم توفر اػبدمات الصحي  النفاسي  اؼباللم  تةثري متباين عل  اغبق   اغبياة للمرأة.

تيكســــريا عانــــت  تالحــــظ اللانــــ  ادعــــا  مقدمــــ  الــــبالغ بــــةن الســــيدة دا ســــيلفا بيمنتــــ،  4-4
أشـــكات  متقـــددة مـــن التمييـــ   لكوهنـــا امـــرأة مـــن أيـــ، أفريقـــي   اســـتنادا إىل يلفيتهـــا اتبتماعيـــ  
 اتقتصادي .    ىذا الصـدد  تشـري اللانـ  إىل مالحظا ـا اػبتاميـ  بشـةن الربازيـ،  الـر اعتمـد ا 

لواقـــع   ت   حيـــا نوىـــت بوبـــود سبييـــ   ـــد اؼبـــرأة حبكـــم األمـــر ا9114آب/أيســـطس  12  
نوىــت بــةن  ، اؼبنحــدرة مــن أيــول أفريقيــ . كمــاســيما اؼبــرأة مــن أشــد قطاعــات اعتمــع  ــقفا  مثــ

ىــذا التمييــ  يتفــاقم بســب  التباينــات ااقليميــ   اتقتصــادي   اتبتماعيــ .  تشــري اللانــ  أيضــا  إىل 
ق الــــد ل اتلت امــــات األساســــي  الــــر تقــــع علــــ  عــــات( بشــــةن 9111) 95تويــــيتها القامــــ  رقــــم 

مــن اتتفاقيــ   مــع التســليم بــةن التمييــ   ــد اؼبــرأة القــالم علــ  أســاس  9األطــراف دبوبــ  اؼبــادة 
بنســي  بنســاين يــرتبة ارتباطــا   ثيقــا  بقوامــ، أيــر  تــرؤثر علــ  اؼبــرأة  مثــ، القــرق  ااثنيــ   الــدين 

ي  اؽبويــ  اعبنســاني . أ  اؼبقتقــد  الصــح   اؼبركــ   الســن  الطبقــ   الطالفــ  اتبتماعيــ   اؼبيــ، اعبنســ
 تشــري اللانــ  إىل أن الد لــ  الطــرف   تســتبقد أن يكــون التمييــ  قــد أســهم   ذلــ  إىل حــد مــا 
 لكــن لــيس بشــك، حاســم    فــاة ابنــ  يــاحب  الــبالغ. كمــا أقــرت الد لــ  الطــرف بــةن التقــارب 

ســهم   عــدم أ  الــ ابة بــني ـبتلــهل القنايــر الــر  يــفتها يــاحب  الــبالغ يبكــن أن يكــون قــد أ
   مثـ، ىـذه الظـر ف  زبلـص اللانـ   تقدمي الرعاي  الالزمـ   الطارلـ  تبنتهـا  فبـا أد  إىل  فا ـا.

يقـــــم علـــــ  أســـــاس بنســـــها  ســـــيلفا الســـــيدة بيمنتـــــ، تيكســـــريا   إىل أن التمييـــــ   ـــــد الســـــيدة دا
فحســــ   إمبــــا أيضــــا  علــــ  أســــاس   ــــقها كــــامرأة تنحــــدر مــــن أيــــول أفريقيــــ   علــــ  يلفيتهــــا 

 اتبتماعي   اتقتصادي .
)ج( مـــن اتتفاقيـــ  بـــةن  9   19 فيمـــا يتقلـــق بادعـــا  مقدمـــ  الـــبالغ دبوبـــ  اؼبـــادتني  4-5

ــــوفري ســــب،  ــــ  القضــــالي  الفقالــــ   مــــن ت ــــتمكن مــــن   ــــع نظــــام يكفــــ، اغبماي الد لــــ  الطــــرف   ت
مســـرؤ لي   اتنتصـــاف القضـــالي  اؼبناســـب   تالحـــظ اللانـــ  أنـــو   يـــتم ازبـــاذ أي إبـــرا ات اثبـــات

نتـــــ، تيكســـــريا. عـــــال ة علـــــ  ذلـــــ   القـــــالمني علـــــ  تـــــوفري الرعايـــــ  الطبيـــــ  للســـــيدة دا ســـــيلفا بيم
مـن قبـ، أسـرة اؼبتوفـاة  الـر   يبـت فيهـا  9110الدعو  اؼبدنيـ  الـر رفقـت   شـبا /فرباير  فءن

و بقــــد  علــــ  الــــريم مــــن ادعــــا  الد لــــ  الطــــرف القالــــ، بةنــــو يتوقــــع يــــد ر اغبكــــم   سبوز/يوليــــ
   ىـــي آليـــ  قضـــالي  يبكـــن “tutela antecipada”.  إ ـــاف  إىل ذلـــ   مت رفـــ  طلبـــني لــــ 9115

اللاــو  إليهــا لتانــ  التــةيري يــري اؼبــربر   يــد ر قــرار قضــالي.    ىــذه الظــر ف  تــر  اللانــ  
 أن الد ل  الطرف أيفقت   الوفا  بالت امها كفال  اابرا ات القضالي   اغبماي  الفقال .
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 تـــدرك اللانـــ  األ ـــرار اؼبقنويـــ  الـــر أؼبـــت بصـــاحب  الـــبالغ بـــرا   فـــاة ابنتهـــا   كـــذل     4-6
باأل ـرار اؼبقنويـ   اؼباديـ  الـر عانـت منهـا اتبنـ  اؼبتوفـاة الـر زبلـ  عنهـا أباىـا  تقـيش مـع يـاحب  

 ؿبفوف  باؼب اطر.البالغ   ظر ف 
 

 التوصيات  
مــــن الرب توكــــول اتيتيــــاري  4مــــن اؼبــــادة  0عمــــال بــــالفقرة  متصــــرف   تــــر  اللانــــ   الــــر - 5

تتفاقيــ  القضــا  علــ  صبيــع أشــكال التمييــ   ــد اؼبــرأة      ــو  اتعتبــارات اؼبــذكورة أعــاله  أن 
)فيمـــــا يتقلـــــق بـــــاغبق   اغبصـــــول علـــــ   19انتهكـــــت الت اما ـــــا دبوبـــــ  اؼبـــــواد الد لـــــ  الطـــــرف 

)ىــــــــ(  9تقلـــــــق بالويـــــــول إىل القدالـــــــ (   اؼبـــــــادة )ج( )فيمـــــــا ي 9اػبـــــــدمات الصـــــــحي (  اؼبـــــــادة 
ببـــذل القنايـــ  الواببـــ  لتنظـــيم أنشـــط  اعبهـــات اػبايـــ  اؼبـــ  دة باػبـــدمات الصـــحي ( يتقلـــق  )فيمـــا

 تقــدم التويــيات   95   91مــن اتتفاقيــ  الــر تقــرأ مــع التقليقــني اؽبــامني  1بــاتق ان مــع اؼبــادة 
 التالي  للد ل  الطرف:

 ةسرة السيدة دا سيلفا بيمنت، تيكسريا:فيما يتقلق ب - 1 
تقـــدمي تقويضـــات مناســـب   دبـــا   ذلـــ  تقـــوي  مناســـ  لصـــاحب  الـــبالغ  ابنـــ    

الســــيدة دا ســــيلفا بيمنتــــ، تيكســــريا دبــــا يتناســــ  مــــع يطــــورة اتنتهاكــــات الــــر مورســــت 
  دىا.

 توييات عام : - 9 
نـــ   تـــةمني  ـــمان حـــق اؼبـــرأة   اغبصـــول علـــ  يـــدمات األمومـــ  اؼبةمو  )أ(  

الرعايــ  التوليديــ    اغبــاتت الطارلــ  عبميــع النســا  بتكــاليهل مققولــ  سبشــيا  مــع التويــي  
 ؛بشةن اؼبرأة  الصح ( 1666) 91القام  رقم 

هــــــرب للقــــــاملني   ؾبــــــال الصــــــح   تــــــوفري مــــــا يكفــــــي مــــــن التــــــدري  اؼب )ب(  
ا   اغبصــول علــ  ســيما بشــةن حقــوق اؼبــرأة   الصــح  ااقبابيــ   دبــا   ذلــ  حقهــ  ت

رعايـــ  التوليـــد   اغبـــاتت عـــالج طـــي بيـــد أثنـــا  فـــ ي اغبمـــ،  الـــوتدة   كـــذل  أثنـــا  
   الوقت اؼبناس ؛  الطارل 

 ــمان اغبصــول علــ  ســب، انتصــاف فقالــ    اغبــاتت الــر انتهكـــت  )ج(  
 إنفـــاذ فيهــا حقـــوق اؼبـــرأة   الصــح  ااقبابيـــ   تـــوفري التـــدري  ؼبــوظفي اعبهـــاز القضـــالي 

 القانون؛ 
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 مان امتثـال اؼبرافـق اػبايـ  للرعايـ  الصـحي  للمقـايري الوطنيـ   الد ليـ   )د(  
 ذات الصل  بالرعاي  الصحي  ااقبابي ؛ 

 ــمان فــرا بــ ا ات ماللمــ  علــ  الفنيــني الصــحيني الــذين ينتهكــون  )ىـ(  
 حقوق اؼبرأة   الصح  ااقبابي ؛ 

عــــرب تنفيــــذ  األمهــــات الــــر يبكــــن الوقايــــ  منهــــامقــــدل  فيــــات زبفــــي   ) (   
اؼبيثاق الوطرب لت فـي  مقـدل  فيـات األمهـات علـ  مسـتويي الد لـ   السـلطات امليـ   
دبا   ذل  إنشا  عبـان لوفيـات األمهـات   األمـاكن الـر ت توبـد فيهـا بقـد  سبشـيا  مـع 

اعتمــــــــــــدت    بشــــــــــــةن الربازيــــــــــــ، الــــــــــــرالتويــــــــــــيات الــــــــــــواردة   تقليقا ــــــــــــا اػبتاميــــــــــــ  
 (.CEDAW/C/BRA/CO/6) 9114آب/أيسطس  12

مـــن الرب توكـــول اتيتيـــاري  تـــوي الد لـــ  الطـــرف اتعتبـــار  4مـــن اؼبـــادة  1 فقـــا للفقـــرة  - 6
أشــهر  ردا يطيــا  يتضــمن  الوابــ   را  اللانــ   تويــيا ا    تقــدم إىل اللانــ     يضــون ســت 

تطلـ  مـن الد لـ  الطـرف  للانـ   تويـيا ا. كمـاأي  مقلومات عن أي إبرا  يت ذ    ـو  آرا  ا
نشـر آرا  اللانـ   تويــيا ا  ترصبتهـا إىل اللفـ  الربتفاليــ   يريىـا مـن اللفــات ااقليميـ  اؼبقـ ف  ــا  

 اؼبقني . لنشرىا بني صبيع قطاعات اعتمع حس  اتقتضا    توزيقها عل  نطاق  اسع
 


